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Sammanfattning 
Bakgrund 
Kalmar kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Kvarteret Eldaren 1 och 
6 samt del av Kvarnholmen 2:6 i Kalmar centrum. Planen syftar till att bygga ut 
Linnéuniversitetets verksamhet i Ölandshamnen samtidigt som vissa stadsmässiga 
verksamheter, t ex turistbyrå och gästhamn bevaras och utvecklas. Vidare ska mil-
jön kring hamnen utvecklas och rustas upp. Denna miljökonsekvensbeskrivning har 
upprättats till samrådshandlingen av detaljplanen.   

Risker och störningar 
Riskerna och störningarna i området bedöms inte generellt öka till följd av aktuellt 
planförslag, men antalet personer som kan drabbas av konsekvenserna från olycka 
eller störning ökar betydligt. Detta medför att samhällsrisken kommer att öka om 
inte säkerhetshöjande åtgärder genomförs vid planerade utbyggnader. Detta gäller 
åtgärder för att minska olycksrisken vid farligt godstransporter på aktuell sträcka 
av Södra vägen.  
 
Verksamheterna i hamnen och på Tjärhovet bedöms innebära acceptabla risknivåer 
inom planområdet, även med hänsyn till det ökade antalet människor i området. 
Detta förutsätter vissa riskreducerande åtgärder på den nya bebyggelsen. 
 
Planförslaget kan medföra att de säkerhetshöjande åtgärder, som behövs kring ak-
tuell sträcka av Södra vägen redan i dagsläget, faktiskt genomförs och att detta sker 
snabbare än om ingen utbyggnad kommer till stånd i planområdet.  

Trafik  
Trafikräkningar har utförts för omgivande vägar. Dessa trafikeras idag med mellan 
1 000 och 6 000 fordon/dygn. I nuläget trafikeras Kalmar C av totalt 48 avgångar 
och ankomster av persontågstrafik. Ett industrispår till Tjärhovet trafikeras en gång 
per dag. Sannolikt kommer vägtrafiken kring planområdet att öka något vid ett ge-
nomförande av detaljplanen. Tågtrafiken förväntas öka kraftigt, oavsett om detalj-
planen genomförs eller ej. 
 

Industribuller 
Bullerutredningen för nuläget visar att på Barlastholmen överstiger beräknade 
ljudnivåer kraftigt bullervillkoren i gällande miljötillstånd för Kalmar Hamn. Be-
räkningarna visar att även Kalmar Lantmän överskrider sina bullervillkor vid situ-
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ationer med mycket verksamhet. Det får förutsättas att nödvändiga åtgärder vidtas 
så att miljötillstånden beträffande buller klaras. Detta kan möjligen påskyndas som 
följd av aktuell detaljplanering. 

Trafikbuller 
Vad gäller arbetslokaler finns inga riktvärden för ljudnivåer utomhus. Ljudnivåerna 
inomhus klaras om fasader utformas enligt Boverkets ljudnivåkrav. 
 
Vad gäller undervisningslokaler är praxis att ekvivalenta ljudnivån på vistelsey-
torna inte ska överskrida 55 dBA. Med planerad kvarters-/gårdsbebyggelse bedöms 
detta klaras. Ljudnivåerna inomhus klaras vid utformning av fasader enligt Bover-
kets ljudnivåkrav. 

Luftmiljö 
Planerad utbyggnad kan leda till ökad trafik, men detta bedöms inte medverka till 
att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid eller för partiklar överskrids. I dagslä-
get ligger års-medelvärdet av partikelhalten precis under miljömålet som skall vara 
uppnått 2020, varför trafikökning kan medföra att partikelhalterna överskrider mil-
jömålet. Samtidigt minskar användningen av dubbdäck som anses vara den faktor 
som bidrar mest till höga partikelhalter i luften. Sammantaget bedöms därmed par-
tikelhalterna ligga kvar under miljömålens nivåer även om planerad utbyggnad ge-
nomförs. 

Kulturmiljö  
Planerad utbyggnad medför att ytterligare en del Barlastholmens godshamnskarak-
tär försvinner när en magasinbyggnad ersätts med moderna byggnader med 2-10 
våningar. Områdets historiska koppling till gods- och industrihamnen blir något 
svårare att utläsa. Planområdet blir en tydligare del av stadens centrum. Tillgäng-
ligheten till stadens olika delar förbättras samtidigt som känslan av att befinna sig 
utanför stadsmurarna kan minska något. Områdets öppenhet är viktig att bevara 
både för att hålla isär och synliggöra stadens olika utvecklingsskeden, men även för 
att bibehålla en visuell kontakt mellan Kvarnholmen och stationsområdet ut mot 
Kalmar Slott och Slottsfjärden.  
 
En ny storskalig bebyggelse i hamnen blir tydlig i stadens framtida siluett. Därför 
är det viktigt att dess utformning inte konkurrerar med eller förminskar de histo-
riska monumentalbyggnadernas siluetter i staden utan istället utgör ett komplement 
till dessa. Konsekvenserna för kulturmiljön av planerad utbyggnad bedöms som 
små till måttliga.  
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Stadsbild och grönstruktur 
Planerad utbyggnad innebär att Ölandshamnen får betydligt högre, mer stadsmässig 
och storskalig bebyggelse som dominerar stadsrummet kring Ölandshamnen och 
utblicken mot öster. Den kommer också synas som en ny, hög stadsprofil både när 
man rör sig i staden och närmar sig Kalmar från olika håll. Bebyggelsen bedöms 
relativt väl smälta in och tillföra stadsbilden en ny karaktärsbyggnad, utan att ta 
över stadsbilden eller förminska övriga stadssiluetters framträdande roll. Hamnens 
stegvisa utveckling blir svårare att utläsa och den visuella kontakten mot Kalmar 
hamn och Tjärhovet minskar. Planområdet kommer att tydligare upplevas som en 
del av staden och dess koppling till Kvarnholmen och stationsområdet förstärks. 
Den visuella kontakten från Kvarnholmen mot slottet är viktig att bevara.  
 
Planområdet bedöms bli en tydlig och mer tillgänglig målpunkt i staden genom 
både planerad bebyggelse, kajpromenader, gångbro, men även genom planerad 
omvandling av Ölandskajen till en stadsmässig gata med tydliga gångpassager mot 
både Sylvanderparken, stationsområdet och stadskärnan. Områdets roll förstärks 
som en viktig del av rekreations- och grönstråket mellan södra Kvarnholmen via 
hamnen till parkerna vid slottet. Planen bidrar även till att gästhamnen får en för-
bättrad och utökad service.  
 
Utbyggnaden bedöms ge övervägande positiva konsekvenser för såväl stadsbild 
som stadens grönstruktur och friluftsliv. 

Markförhållanden 
Det finns risk för skadliga sättningar vid ökad belastning inom planområdet, varför 
nya byggnader och anläggningar sannolikt kräver grundförstärkning i form av pål-
ning på liknande sätt som för planområdets befintliga byggnader. Vidare krävs 
sannolikt viss uppfyllning av planområdet för att säkra det mot framtida vatten-
ståndshöjningar. Det kan också ge upphov till vissa sättningar genom ökade belast-
ningar på jordlagren. Befintliga byggnader, ledningar, kajer etc måste noga beaktas 
vid val av grundläggningsmetod för planerade utbyggnader. Vid schaktning under 
förekommande vattenyta krävs spont eller annan tätskärm och innanför denna att 
länshållning/ grundvattensänkning utförs. Byggnader med källare ska utföras i vat-
tentätt utförande och högsta högvattenyta ska utgöra underlag vid dimensionering 
av golv- och väggkonstruktioner. Ytterligare geotekniska utredningar krävs i sam-
band med detaljprojektering.  
 
Inom planområdet fanns tidigare förorenande verksamheter och vid utbyggnaden 
av Sjöbefälsskolan (nordöstra delen av Eldaren 1) genomfördes sanering till följd 
av påträffade markföroreningar. Ytterligare saneringsåtgärder kan krävas inför 
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framtida utbyggnad då endast delar av fastigheten har sanerats. Vid en utbyggnad i 
detta område krävs provtagning av urschaktade massor inför borttransport av mas-
sor och val av lämplig mottagningsanläggning.  
 
Flera miljötekniska markundersökningar har tidigare utförts i området som visar på 
att planområdet är ”fläckvis” förorenat av bl a metaller och PAH. I flera punkter 
har halter över gällande riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning) på-
träffats. Halter av PAH-H (hög molekylvikt) över rekommenderad haltgräns för FA 
(farligt avfall) har påträffats i en punkt. Områden med konstaterade föroreningar 
bör utredas och avgränsas. 
 
Provtagning av sediment bör utföras inför utbyggnad av ny gångförbindelse över 
hamnbassängen samt nya bryggor. Förhöjda halter av metaller har påträffats vid 
analys av grundvatten. Detta innebär att vid eventuella schaktarbeten bör beredskap 
finnas att ta hand om förorenat länsvatten.  

 

Vattenförhållanden 
Planerad utbyggnad innebär att området främst kommer utgöras av hårdgjorda ytor 
på samma sätt som idag. Om dagvattnet tas omhand lokalt (LOD) kan såväl dag-
vattenmängder som föroreningsbelastning minskas väsentligt i samband med en 
utbyggnad. Befintligt dagvattensystem bör ses över för att ytterligare kunna minska 
dagvattenbelastningen. En förstudie enligt kommunens dagvattenpolicy krävs i det 
fortsatta planarbetet. Planerade utbyggnader ska anslutas till det befintliga kommu-
nala va-nätet. Risken för översvämningar är stor inom planområdet, vilket måste 
beaktas i fortsatt planarbete. För att undvika översvämningar ska en lägsta golvnivå 
på +2,5 m gälla inom planområdet i enlighet med kommunens rekommendationer. 
Planerade utbyggnader bedöms inte nämnvärt påverka miljökvalitetsnormerna för 
vattenkvalitet i Kalmarsund.  

Naturresurser 
En utbyggnad inom planområdet kan innebära en viss konflikt med riksintresset för 
kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § MB genom att områdets kulturhistoriska värden 
i viss mån kan påverkas negativt. 
 
Planerad utbyggnad kan anses vara en åtgärd som påtagligt försvårar utnyttjandet 
av hamnen i egenskap av ett riksintresse för hamnanläggningar (3 kap 8 § MB) uti-
från den störningssituation som hamnens nuvarande och planerade verksamhet 
medför. Redan idag är risken stor att nuvarande verksamheter störs på samma sätt 
som planerade verksamheter. Därmed kan man hävda att en konflikt finns oavsett 
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om planerad nyetablering genomförs eller inte och att tillsynsmyndigheten kan 
kräva att hamnen vidtar åtgärder som kan begränsa hamnverksamheten.  
 
Aktuellt planförslag innebär även en konflikt med Södra vägen och järnvägen i 
egenskap av ett riksintresse för kommunikationer (3 kap 8§ MB) genom planerat 
gångstråk över aktuellt vägsträcka och järnvägen. Detta kräver skyddsåtgärder som 
kan påverka riksintresset och tillgängligheten till verksamheterna i hamnen. Da-
gens risksituation kring aktuell väg- och järnvägsträcka är dock sådan att tillsyns-
myndigheten kan kräva att skyddsåtgärder ska genomföras oavsett om planerad ny-
etablering genomförs eller inte. 
 
Planförslaget kräver ett upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18 MB och 
eventuella arbeten i vatten kräver anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet en-
ligt 11 kap MB.  

Naturmiljö 
Planförslaget medför att vissa grönytor tillkommer, t ex vid Ölandskajen, parke-
ringar och på innegårdar, vilket är positivt. Områdets begränsade naturvärden på-
verkas inte nämnvärt.  
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1. Uppdraget 
Uppdraget har inneburit att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till en 
detaljplan för Kvarteret Eldaren 1 och 6 samt del av Kvarnholmen 2:6 i Kalmar 
centrum. Planområdet är beläget i Ölandshamnen och omfattar Linnéuniversitetets 
befintliga lokaler (sjöbefälsskolan, forskning samt marinbiologiskt centrum) och 
anslutande magasinsbyggnad söder om hamnbassängen, samt parkerings- och väg-
ytor norr och väster om hamnbassängen, se översiktskarta i figur 1 och detaljplan-
området i figur 2. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av Linnéuni-
versitetet i Ölandshamnen samtidigt som vissa stadsmässiga verksamheter 
(turistbyrå, gästhamn, gång- och cykelstråk m fl) bevaras och/eller utvecklas. Vi-
dare ska miljön kring hamnen utvecklas och rustas upp.  
 
Beställare av uppdraget har varit Kalmar kommun, kommunledningskontoret, ge-
nom Eva-Lena Larsdotter. 

 
Figur 1: Översiktskarta med berört område markerat med en röd ellips. 
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2. Arbetets bedrivande 
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Sara Rydbeck, Anna-Lena Frenn-
born, Björn Herlin, Herman Heijmans, Katarina Holmgren och Veronica Lindblom 
vid Norconsult AB. Vidare har Åsa Malmäng-Pohl och Katarina Wellholt deltagit i 
arbetet som expertstöd, medan Erland Kjellson har varit granskare. I kulturmil-
jöfrågor har även kulturantikvarie Maria Olovsson, Acanthus AB, anlitats som ex-
pertstöd. Ett antal utredningar har tidigare tagits fram av kommunen som underlag 
till detaljplanen, de gäller bl a risker, trafik, buller, kulturmiljö, geoteknik och 
markföroreningar. Relevanta resultat från dessa utredningar sammanfattas i miljö-
konsekvensbeskrivningen. Använda skriftliga källor har angivits inom parentes och 
återfinns under Referenser sist i rapporten. 
 
Ett översiktligt fältbesök i området gjordes i februari 2013. En kontroll under växt-
säsong skulle ge mer information om områdets naturvärden, men bedöms inte vara 
av avgörande betydelse för de övergripande bedömningarna i utredningen. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättas som en del av förslaget till detaljplan 
för området. 
 

3. Behovsbedömning 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34 § ska bestämmelserna i miljöbalken 
(MB) 6 kap 11-12 §§ tillämpas om genomförandet av en detaljplan kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG om miljöbedömningar 
och planer). I sådana fall krävs att en plan eller program ska genomgå en miljöbe-
dömning. Miljöbedömningens syfte är att tidigt i besluts- och planeringsprocessen 
belysa och bedöma miljöeffekterna, och att integrera miljöaspekterna i planen så att 
en hållbar utredning främjas. Rapporten som upprättas vid en miljöbedömning ut-
gör själva miljökonsekvensbeskrivningen. För att pröva detaljplanens sannolika 
miljöpåverkan och om en miljöbedömning erfordras ska först en behovsbedömning 
göras.  
 
Kalmar kommun har gjort bedömningen att planförslaget kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan framförallt med hänsyn till att området ligger intill verksam-
heter i hamnen som kan innebära risker för hälsa och säkerhet i form av olyckor, 
buller och andra störningar. Planförslaget kan även medföra stor eller måttlig på-
verkan på landskapsbild/stadsbild, kulturmiljö, rekreation och rörligt friluftsliv, 
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samt transporter och kommunikationer. Kommunen bedömer därmed att en miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram till detaljplanen, och att 
den ska omfatta bl a de ovannämnda miljöaspekterna. (Kalmar kommun 2013a).   
 

4. MKB-avgränsningar 
MKB-arbetet innebär en systematisk behandling av aktuella problemställningar och 
har utförts utifrån de principer och den modell som tillämpas av Norconsult AB. 
För att läsaren ska känna till de viktigaste förutsättningarna m m, behandlas nedan 
olika MKB-avgränsningar som gjorts i denna utredning. De olika s k miljöfak-
torerna beskrivs under rubrikerna Nuvarande förhållanden, Konsekvenser och För-
slag till åtgärder. En beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika ut-
veckling i ett framtida nollalternativ – dvs om detaljplanen inte genomförs – redo-
visas också. 
 
För MKB:n har följande avgränsningar och utgångspunkter antagits. 
 

Nivåavgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig på de lokala fysiska miljöeffekter pla-
nen ger upphov till. Frågan om utbyggnaden av Linnéuniversitetet i Ölandshamnen 
och hur detta bl a påverkar de näraliggande hamnverksamheterna (och omvänt) 
samt dess inverkan på miljön i stort, s k systemeffekter, är närmast en fråga för mer 
övergripande studier främst i kommunens översiktsplan. I en MKB för en detalj-
plan ingår därmed inte att beskriva konsekvenserna för t ex stadsutveckling och nä-
ringsliv utan den innefattar enbart planens konsekvenser för miljön.  
 
I gällande översiktsplan utgörs planområdet av arbetsområden och ett utbyggnads-
område för verksamheter. Strax söder om planområdet finns ett utredningsområde 
för en hamnutbyggnad med möjlig utfyllnad av delar av hamnbassängen (Kalmar 
kommun 1999). Enligt förslaget till ny översiktsplan för Kalmar (Kalmar kommun 
2012) ska Linnéuniversitetet integreras i staden, och planområdet ligger inom det 
område som föreslås omfatta den nya stadskärnan med Sveaplan som tänkt cent-
rum. Tidigare förslag på hamnutbyggnad är borttaget, men hamnens befintliga 
verksamheter föreslås vara kvar. Hamnens utveckling ska dock samspela med sta-
dens övriga behov av utveckling. Större delen av planområdet omfattas även av 
den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Kvarnholmen, i vilken planområdet ut-
pekas som en utvecklingszon och ett alternativt läge för Linnéuniversitetet. Enligt 
FÖP:en ska även hamnområdets gästhamn, hamnservice och öppna fria ytor ut-
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vecklas utan att det ska stå i konflikt med Tjärhovet och Kalmar hamn (Kalmar 
kommun 2011a). 
 
Möjligheterna är begränsade att i en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan 
belysa och behandla för miljön viktiga övergripande frågor inom t ex energi, risker, 
trafik, luftmiljö och VA. Strategivalen beträffande dessa sakområden förutsätts 
vara behandlade i översiktsplanen eller andra överordnade dokument. 
 

Geografisk avgränsning 
Det studerade området ligger i centrala Kalmar och omfattar Ölandshamnens inre 
delar med kajer, parkering och vägar samt Linnéuniversitets befintliga lokaler med 
anslutande lagerbyggnad söder om hamnen. Planområdet avgränsas i nordväst av 
Ölandskajen och i söder av Barlastgatan, se figur 2. I universitetets lokaler finns 
även andra verksamheter, bl a gästhamnskontor, restaurang, turistbyrå och tand-
vård. Magasinsbyggnaden i planområdets sydöstra del används av en marina för 
vinterförvaring och upprustning av båtar , den står alltså till stora delar tom under 
sommarhalvåret. Planområdet gränsar till stationsområdet i nordväst och till Kal-
mar hamn i söder. Planområdet omfattas idag av nio olika detaljplaner.  

 
Figur 2: Aktuellt planområde markerat med röd linje. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen har beträffande de fysiska ingreppen främst be-
gränsat sig till det aktuella planområdet. Hänsyn har dock även i förekommande 
fall tagits till förhållanden i angränsande områden i den mån de varit av betydelse. 
Detta gäller främst frågor rörande risker, trafik, buller, luftmiljö, kultur och stads-
bild. 
 

Behandlade miljöfaktorer 
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar miljöfaktorerna Risker och störningar, 
Trafik, Buller, Luftföroreningar/miljökvalitetsnormer, Kulturmiljö, Stadsbild och 
grönstruktur, Markförhållanden, Vattenförhållanden, Naturresurser och Övriga 
miljöfrågor. Under dels Risker och störningar och dels Buller behandlas flera olika 
delproblem var för sig. Slutligen görs en bedömning av hur aktuell detaljplan är 
förenlig med gällande miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer.  
 

Studerade alternativ 
Kalmar kommun har tillsammans med Linnéuniversitetet gjort en lokaliseringsut-
redning för nya universitetslokaler i Kalmar med fyra alternativ: Ölandshamnen, 
Elevatorkajen, Kalmar Nyckel och Malmfjärden (Fredriksskans). I december 2009 
beslutade kommunfullmäktige att fortsätta utredningen med Ölandshamnen som 
huvudalternativ men med Elevatorkajen och Malmen som kompletterande alterna-
tiv.  
 
Detta utmynnade i att kommunfullmäktige i april 2011 beslutade att fortsatt plan- 
och utredningsarbete avseende Linnéuniversitetets lokalisering i Kalmar endast 
skulle omfatta Ölandshamnen och Fredriksskans. Under arbetet studerades dels ett 
alternativ där universitetets samtliga verksamheter förutom Sjöbefälsskolan och 
marinbiologiskt centrum (kvar i befintliga lokaler vid Ölandshamnen) förläggs vid 
Fredriksskans, dels ett alternativ där universitetets hela verksamhet samlas i 
Ölandshamnen. Utifrån denna studie bedömde kommunen att en lokalisering av 
universitetet till Ölandshamnen var det bästa alternativet, och kommunen har däref-
ter valt att gå vidare i planprocessen med detta förslag.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar därmed lokaliseringsalternativet Ölands-
hamnen samt som jämförelse nollalternativet, dvs att någon planändring inte kom-
mer till stånd och ingen utbyggnad sker. Konsekvenserna av det framtida nollalter-
nativet beskrivs sammanfattningsvis i kapitel 6 och mer ingående i de kapitel där 
det är motiverat.  

Följande alternativ behandlas således: 
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Alt 0 Nollalternativet = detaljplanen genomförs inte och därmed 
sker ingen utbyggnad av universitetet. 

Alt 1 Valt lokaliseringsalternativ = detaljplanen antas. Utbygg-
nad och ombyggnad av ca 63 600 m3 byggnadsyta för loka-
ler i Linnéuniversitetet och stadsmässiga verksamheter 
samt en ny gångbro. Vidare sker en utveckling och upp-
rustning av området kring Ölandshamnen.  

 

5. Översiktlig beskrivning av pla-
nerad utbyggnad 

Kalmar kommun avser att ta fram en detaljplan för Kvarteret Eldaren 1 och 6 samt 
del av Kvarnholmen 2:6 m fl. Detaljplanen syftar till att bygga ut och samla 
Linnéuniversitetets verksamheter i Ölandshamnen med nya undervisningslokaler, 
bibliotek, servering, konferenslokal och parkeringsytor. Det finns behov av en mer 
koncentrerad verksamhet då universitetet idag är utspritt på 18 olika platser i sta-
den, vilket inte är kostnadseffektivt och splittrar verksamheten.  
 
I och i anslutning till universitetets nya lokaler ska vissa stadsmässiga verksamhet-
er, t ex turistbyrå, bibliotek, serveringar, tandvård och gästhamn, bevaras och/eller 
utvecklas. Befintlig magasinsbyggnad i öster och delar av universitetets lokaler rivs 
för att ge plats för två stora byggnader med 2-10 våningsplan och innergårdar. Vi-
dare föreslås ett underjordiskt parkeringsgarage med 125 bilplatser under delar av 
den östra byggnaden. Totalt föreslås planområdet omfatta ca 63 600 m2 byggnads-
yta varav ca 48 900 m2 nya undervisningslokaler, 9 000 m2 befintliga undervis-
ningslokaler och 5 700 m2 är externa lokaler, se förslagsskiss i figur 3.  
 
Vidare föreslås att en gångbro byggs mellan handelsområdet Baronen och universi-
tetet och att en kajpromenad kring Ölandshamnen med en ”hamnplats” direkt väs-
ter om Baronen skapas. En ny hamnplats innebär att området rustas upp och om-
struktureras för att dela upp området i en torgyta närmast hamnen och parkering i 
nordväst. Längs med kajpromenadens västra del skapas bättre möjligheter för ser-
veringar etc. Anslutande vägar ska samtidigt ges en mer stadsmässig karaktär med 
tydligare gångstråk, planteringar och övergångsställen. Detta ingår även som en del 
i de framtida planerna på att bygga ett hotell väster om Ölandskajen (Jais Arkitek-
ter & Malmström Edström arkitekter Ingenjörer 2012, 2013)  
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Figur 3: Förslagsskiss över Ölandshamnen och det utbyggda Linnéuniversitetet 

För närmare beskrivning av utbyggnader och utformning hänvisas till detaljplanen 
(Kalmar kommun 2013b-d).  

 

6. Konsekvenser av framtida 
nollalternativ 

Det framtida nollalternativet – att ingen planändring kommer till stånd - innebär att 
ingen samlad utbyggnad av universitetets lokaler sker inom aktuellt planområde, 
att Sjöbefälsskolan och marinbiologiskt centrum ligger kvar i befintliga lokaler och 
att befintlig verksamhet i magasinsbyggnaden finns kvar. Någon utbyggnad av pla-
nerad kajpromenad, hamnplats och gångbro sker inte heller. Områdets tydliga 
hamnmiljö med stora, låga magasinsbyggnader kvarstår och planerad stadsintegre-
ring av området uteblir. Detta kan även få till följd att planerad omvandling av 
Ölandskajen till en mer stadsmässig gata med tydliga gångstråk och övergångsstäl-
len uteblir och att vägen även i fortsättningen kommer att utgöra en ”barriär” för 
gång- och cykeltrafikanter mellan staden och Ölandshamnen. Med andra ord bibe-
hålls nuvarande förhållanden till helt övervägande del. Därmed innebär nollalterna-
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tivet att Linnéuniversitetet fortsätter att ha en utspridd verksamhet i staden. Alter-
nativt kommer samlade undervisningslokaler att tillskapas på en annan plats i sta-
den – observera dock att detta i så fall kommer att utgöra en alternativ lokalisering, 
inte ett nollalternativ.  
 
Alternativt kan nollalternativet teoretiskt leda till att utbyggnad av Linnéuniversite-
tet uteblir i Kalmar och i stället förläggs på annan ort, vilket skulle negativt på-
verka stadens utveckling genom att staden då går miste om såväl arbetstillfällen 
som studenter. Detta får dock bedömas som ett mycket osannolikt framtidsscena-
rio. Konsekvenser för stadsutveckling och näringsliv är dock frågor som normalt 
inte behandlas inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Vidare kan nollalternativt även teoretiskt leda till att planområdet kommer att ut-
nyttjas för utbyggnad av andra stadsmässiga verksamheter eller bostäder och inom 
ramen för detta till en stadsintegrering av aktuellt planområde. Även detta skulle 
kunna medföra att magasinbyggnader rivs och att vissa av områdets hamnrelate-
rade verksamheter försvinner. Nollalternativet kan också innebära att utbyggnader 
kan ske i enlighet med gällande detaljplaner inom planområdet. 
 
Från miljösynpunkt innebär det troligaste nollalternativet - åtminstone i det korta 
tidsperspektivet - att nuvarande miljösituation inom och kring aktuellt planområde 
kvarstår (undantag kan gälla buller och luftföroreningar, se respektive kapitel). Det 
kan dock uppkomma förändringar i andra stadsdelar eller i staden som helhet - så-
väl i det korta som det långa tidsperspektivet - som i sin tur påverkar miljöfaktorer 
som buller, trafik och risker i och kring planområdet.  
 
Antar man att nollalternativet i princip motsvarar nuvarande miljösituation innebär 
det att de risker som finns med intilliggande hamnverksamhet och farligt godsleden 
Södra vägen/Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan kvarstår. Redan i nuläget, dvs oavsett 
om en utbyggnad sker eller ej, krävs åtgärder för att risknivån längs med vägen ska 
bli acceptabel. Ytterligare analys av övriga risker krävs också för att erhålla en full-
ständig riskbild. Även beträffande bullret från hamnverksamheten erfordras åtgär-
der i nuläget, oberoende av detaljplanens genomförande.  
 
För övriga miljöfaktorer bedöms nollalternativet i princip motsvara nuvarande för-
hållanden, dvs planområdets stadsbild och kulturvärden kvarstår, befintliga mark-
föroreningar får ligga kvar och dagvattenhantering etc ske på samma sätt som idag.  
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7. Risker och störningar 
De risker och störningar som i dagsläget främst berör aktuellt planområde hänger 
samman med den näraliggande hamnverksamheten. På Barlastholmen direkt söder 
om planområdet ligger en del av Kalmar Hamn. Inom området för Kalmar Hamn 
ligger även Byteatern (en del av Kalmar läns teater), en befintlig verksamhet som 
inte ger upphov till några störningar. Vidare ligger Tjärhovet med bl a Kalmar 
Lantmän och Kalmar Oljehamn ca 500 m sydöst om planområdet, se figur 4. I 
hamnen finns flera olika företag, vilkas verksamheter och de risker och störningar 
dessa medför presenteras nedan i tabell 1. I hamnen hanteras och transporteras va-
ror av olika slag, bland annat produkter som innebär risker för hälsa och säkerhet. 
Verksamhetsutövarna i hamnen och då framförallt i oljehamnen hanterar brandfar-
lig vätska, frätande vätska, brandfarlig gas och oxiderande ämnen, dessutom före-
kommer explosiva dammoln (s k dammatmosfär).  

 
Figur 4: Flygbild av Barlastholmen och Tjärhovet med verksamheter markerade. 

De största riskerna och störningarna från hamnverksamheten bedöms gälla: kemi-
kaliehantering/brand, farligt godstransporter samt buller, men i viss mån även  
trafikolyckor, luftföroreningar, damning, lukt och belysning. Risker och störningar, 
exklusive buller och luftföroreningar, beskrivs nedan under fyra rubriker: Trans-
port av farligt gods, Kemikaliehantering/brand, Trafikolyckor samt Damning, lukt 
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och belysning. Då luftföroreningar och buller härrör från såväl hamnverksamheten 
som trafiken i och kring aktuellt område kommer dessa störningar istället att hante-
ras i separata kapitel senare i MKB:n.  
 

Företag Verksamhet Risk - Störning 
Kalmar Hamn AB Samordnar fartyg och varutrafik i hamnen (ej fritidsbåtar). 

Hamnbundna tjänster och service, t ex avfallshantering, vat-
ten, el, isbrytning, bogsering m m. Godshantering och kran-
föring. Viktigaste godsslagen är petroleum, skogs- och jord-
bruksprodukter samt övriga bulkprodukter. Hamnen har 700 
fartygsanlöp/år och hanterar 1 000 000 ton gods/år. 

Risk för brand och läckage av 
produkt, damning, lukt, buller 
och luftföroreningar. 

Nynas Lossning, lagring och utlastning av bitumen. Lagring av pe-
troleumprodukter, kaustiksoda, kalkslurry och biobränsle. 
Produkterna anländer till depån med fartyg och lastas till 
tankbilar eller järnvägstankvagnar. 

Risk för brand och läckage av 
produkt, lukt, luftföroreningar 
och buller. 

l Statoil Fuel &  
Retail 

Verksamheten innebär lossning, lagring och utlastning av 
petroleumprodukter. Produkter som hanteras är bensin, mo-
torbrännoljor, eldningsoljor samt additiv till dessa.  

Risk för brand och läckage av 
produkt, lukt, luftföroreningar 
och buller. 

Stena/Reci 
 

Verksamhet i form av lagring av spillolja, sludge, emulsioner, 
färg och lösningsmedel. Vissa cisterner som inte används av 
företaget hyrs ut till närliggande depåer. 

Risk för brand och läckage av 
produkt, lukt, luftföroreningar 
och buller. 

Bo Alvarsson Hantering av rapsolja, kalilut och glykol. På depån finns inga 
cisterner för brandfarlig vätska klass 1. 

Risk för läckage, lukt, luftför-
oreningar och buller. 

FH Tank Storage 
 

Lossning, lagring, blandning och vidaredistribution av brand-
farliga vätskor och andra kemikalier. På anläggningen finns 
även ureaproduktion och fyllning av alkylatbensin i små-
behållare. 

Risk för brand och läckage av 
produkt, lukt, luftföroreningar 
och buller. 

Kalmar Lantmän 
 

Kalmar lantmän hanterar stora mängder gödningsmedel av 
ammoniumnitrat, spannmål i olika fabriker samt gasol. 

Risk för brand, explosion och 
läckage av produkt, lukt, luft-
föroreningar och buller. 

Tabell 1: Verksamheter i Kalmar hamn och deras aktuella risker och störningar. 

7.1 Transport av farligt gods 
Krav och tillåtlighet 
Det finns inga nationella krav på vilka risknivåer som maximalt ska accepteras. 
Förslag till kriterier för acceptabla risknivåer med avseende på olyckor vid trans-
porter av farligt gods har redovisats i en rapport utgiven av dåvarande Räddnings-
verket (Davidsson 2002), detta har bildat en viss praxis. Det är dock upp till be-
slutsfattarna att slutligen avgöra vilka risker som ska anses acceptabla. Kalmar 
kommun har beslutat att acceptabel risk skall värderas enligt de kriterier som fram-
går i kommunens riskhanteringsmodell (Kalmar Brandkår 2006). Riskhanterings-
modellen är avsedd för riskanalyser för farligt gods. 
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Nuvarande förhållanden  
Södra vägen utgör primär transportväg för farligt gods och även järnvägen används 
för transport av farligt gods. Detta innebär att trafik med farligt gods är tillåten, se 
figur 5. Södra vägen övergår i Järnvägsgatan förbi järnvägsstationen och sedan i 
Tjärhovsgatan. Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan leder förbi det planerade området 
på Barlastholmen ut till Kalmar Hamn med oljehamnen som är belägen på Tjärho-
vet. Sträckan Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan har idag en hastighetsbegränsning 
på 50 km/h. Den större delen av farligt godstransporterna sker till och från Olje-
hamnen på Tjärhovet.  

 
Figur 5: Transportvägar för farligt gods i Kalmar. Primära transportvägar i orange, 
sekundära i orange/vita. Räddningsverket 2003. 
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Enligt internationella bestämmelser delas farligt gods in i nio klasser, se tabell 2.  

Klass Innehåll Exempel 
1 Explosiva ämnen Massexplosiva varor (dvs.  

sprängämnen), fyrverkerier 
2 Komprimerade, kondenserade eller 

under tryck lösta gaser 
Brännbara gaser (propan),  
giftiga gaser (klor, svaveldioxid) 

3 Brandfarliga vätskor Bensin, eldningsolja 
4 Brandfarliga fasta ämnen Kalciumkarbid 
5 Oxiderande ämnen Väteperoxid 
6 Giftiga ämnen Arsenik 
7 Radioaktiva ämnen Radioaktiva preparat för sjukhusen 
8 Frätande ämnen Olika syror, lut 
9 Övriga farliga ämnen och föremål Asbest 

Tabell 2: Indelning av farligt gods i klasser 

Riskanalyser avseende transporter av farligt gods har utförts (Brand & Riskanalys 
AB 2010, 2013, PSgroup 2013), med beräkningar av riskerna från transporter av 
farligt gods dels för Södra vägen, inklusive Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan, dels 
för järnvägen. Riskanalysen beskriver tre situationer: nuläget, situationen efter ut-
byggnad av universitetet inom planområdet utan säkerhetshöjande åtgärder, samt 
situationen efter utbyggnad av universitetet med säkerhetshöjande åtgärder. För 
dessa tre situationer redovisas riskerna för olycka vid transporter av farligt gods 
samt vilka risknivåer i form av antal dödade som man kan förvänta sig längs vägen 
respektive järnvägen. Det är framförallt den stora mängden transporterad brandfar-
lig vätska som anses påverka riskerna. I riskanalysen anges antalet transporter av 
farligt gods per år fördelat på fyra klasser, se tabell 3. Dessutom passerar ett gods-
tåg per dag på aktuell järnvägssträcka, dvs Kalmar Hamns industrispår ut till Tjär-
hovet. Detta beräknas i genomsnitt omfatta 20 godsvagnar per dag, varav 5 med 
brandfarlig vätska.  
 
Farligt godstransporter Transporter/år 
Klass 3 – Brandfarlig vätska 26 897 
Klass 2 – Brandfarliga gaser (Gasol) 35 
Klass 5 – Oxiderande ämnen 129 
Klass 8 – Frätande ämnen (Ammoniumlösning) 1 182 
Totalt 28 243 

Tabell 3: Antal farligt godstransporter per år. 

För att öka förståelsen av olika typer av risker och eventuella krav på skyddsåtgär-
der i följande text har en faktaruta med olika begrepp gällande risker tagits fram, se 
vidstående figur 6. Den utförda riskanalysen visar att i nuläget ligger nivåerna för 
samhällsrisk i planområdet inom det s k ALARP-området, dvs risknivåerna är ac-
ceptabla förutsatt att  alla rimliga åtgärder vidtas. I området kring Södra vägen/ 
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Faktaruta om begrepp gällande risker 
Riskanalys 
Målet med en riskanalys är att klarlägga var och hur olyckor, tillbud och störningar kan in-
träffa, hur ofta de kan tänkas ske och vilka konsekvenser som kan uppstå. Detta utgör 
underlag för värdering av riskerna, vilken risknivå som finns och beslut om åtgärder för att 
sänka risknivåerna. Två sätt att presentera risknivån är att beräkna och 
redovisa individrisk och samhällsrisk. 
Individrisk  
Individrisk betyder att man har beräknat risken för en specifik individ att omkomma. Indi-
vidrisk ger ett mått på hur stor risken är för en enskild människa att vistas på ett och 
samma ställe under ett helt år, t.ex. att bo eller arbeta på en särskild plats. Detta uttrycks 
som risk per år. 
Samhällsrisk 
Samhällsrisk betyder att man har beräknat hur stor risken är för samhället i stort. Sam-
hällsrisk ger ett mått på hur många som beräknas omkomma per år vid en särskild 
olycka. Ofta uttrycks samhällsrisk i form av sambandet mellan skadehändelsers frekvens 
och antal döda (FN-kurva). 
ALARP 
ALARP står för ”As Low As Reasonably Practicable”. En ALARP-graf beskriver/avgränsar 
tre områden:  

• Högst upp återfinns området med oacceptabla risker. Risker i detta område ska 
ej accepteras för nya anläggningar.  

• I mitten ligger ALARP-området där risker kan tolereras om alla rimliga åtgärder 
är vidtagna. En kostnad-nytta analys får då arbetas fram.  

• Längst ner återfinns området där risker i allmänhet anses acceptabla. Dock är 
det nödvändigt att visa att risker ligger kvar på denna låga nivå och inte ökar.  

(Källor: Myndigheten för samhällsrisk och beredskap 2007, Kalmar Brandförsvar 2003) 
Figur 6: Faktaruta gällande olika riskbegrepp. 

Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan förbi aktuellt planområde har inga säkerhetshöjande 
åtgärder genomförts i dagsläget, men sådana krävs alltså för att få en acceptabel 
nivå på samhällsrisk. Samma sak gäller för nivåerna av individrisk som också lig-
ger inom ALARP-området, varför åtgärder krävs redan i dagsläget för att sänka 
riskerna från vägsträckan närmast aktuellt planområde. Riskerna är som högst 
närmast farligt godsleden Södra vägen. Riskerna sjunker dock kraftigt med avstån-
det och beräknas vara acceptabla utan åtgärder på större avstånd än ca 35 meter 
från vägkanten. Befintliga risknivåer beror på risker med befintliga transporter av 
brandfarlig vätska som sker på farligt godsleden Södra vägen. 
 
Enligt riskanalysen är transporter av farligt gods på järnväg begränsade i nuläget, 
då industrispåret ut till Tjärhovet används för transport endast 1 gång/dag. Spårets 
maximala hastighet är 10 km/h, vilket medför en mycket låg sannolikhet för 
olycka, och därmed bedöms dagens farligt godstransporter på järnväg endast utgöra 
en mycket liten del av den totala risken med farligt gods. Riskerna med dagens far-
ligt godstransporter på järnväg bedöms som små och därmed krävs inte några sär-
skilda åtgärder på grund av närheten mellan byggnad och järnväg. 
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Sammanfattningsvis bedöms i nuläget både samhällsrisk och individrisk till följd 
av transporterna av farligt gods på främst Södra vägen (järnvägens riskbidrag be-
döms enligt ovan som mycket litet) som så höga att säkerhetshöjande åtgärder 
krävs för att en acceptabel risknivå ska uppnås såväl kring Södra vägen - Tjärhovs-
gatan som i planområdet. Det finns dock ingen tvingande lagstiftning som kräver 
att rådande risksituation ska åtgärdas.  
 

Konsekvenser  
Riskanalysen visar att föreslagen detaljplan innebär en ökning av samhällsrisken 
om inga säkerhetshöjdande åtgärder genomförs. Detta är en följd av att fler männi-
skor kommer att röra sig i eller vistas i närheten av Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan. 
Däremot bedöms risknivån bli något lägre än idag om planerad utbyggnad genom-
förs tillsammans med säkerhetshöjande åtgärder avseende transporterna med farligt 
gods. Sedan alla rimliga åtgärder är genomförda bedöms samhällsrisken då bli ac-
ceptabel.  
 
Även individrisknivåerna bedöms minska något jämfört med idag om planerad ut-
byggnad sker med säkerhetshöjande åtgärder. På avstånd längre än ca 35 meter 
från vägkanten bedöms individrisknivån ligga under kriteriet för acceptabel risk.  
Ett genomförande av detaljplanen inklusive vidtagande av säkerhetshöjande åtgär-
der beräknas leda till lägre risker än i nuläget och till en risksituation som är accep-
tabel givet praxis för bedömningar av risknivåer. De säkerhetshöjande åtgärderna 
är som nämnts befogade även i nuläget (och i ett eventuellt framtida nollalternativ). 
Det är dock en rimlig bedömning att man med pågående planläggning på ett helt 
annat sätt kan säkerställa och snabba på åtgärderna.  
 
Rimliga, säkerhetshöjande åtgärder vidtas enligt ”Riskhanteringsmodell för ny-
byggnation och etableringar i Kalmar kommun”. I riskanalysen föreslås åtgärder 
som är inriktade på att minska olycksrisken vid transport av brandfarlig vätska ef-
tersom dessa transporter utgör dimensionerande riskscenario. Vid nybyggnation 
inom 35 meter från farligt godsled, dvs kring Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan längs 
aktuell detaljplan, föreslås bl a hastighetssänkning till 30 km/h, avkörningsskydd 
för tung trafik och åtgärder för att förhindra pölbrand vid utrunnen brännbar vätska. 
En kompletterande beräkning av risknivåer vid en högsta tillåten hastighet på 40 
km/h visade att detta inte kräver ytterligare skyddsåtgärder. Vid nybyggnation på 
ett avstånd överstigande 35 meter bedöms inga åtgärder behövas. 
 
Det är svårt att begränsa risknivån för personer som befinner sig utomhus i Järn-
vägsgatans/Tjärhovsgatans närhet - denna problematik föreligger redan i nuläget. 
För att reducera risknivån föreslår riskanalysen att området närmast vägen utformas 
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så att det inte inbjuder till stadigvarande vistelse utomhus, t ex genom att plante-
ringar, träd, buskar placeras närmast vägen medan parkbänkar etc placeras längre 
från vägen. Det är önskvärt att dessa åtgärder vidtas i samband med detaljplanens 
genomförande då planerad utbyggnad inom området tillsammans med en eventuell 
ny broförbindelse till stadsparken medför att ett betydligt större antal personer kan 
förväntas vistas och röra sig inom området. En väl genomtänkt utformning av om-
rådet närmast vägen kan även bidra till den eftersträvade sänkningen av faktiska 
hastigheter till 30 km/h längs aktuellt område.  
 
Enligt riskanalysen krävs inga särskilda åtgärder på grund av närheten mellan 
byggnad och järnväg inom aktuellt planområde förutsatt att nyttjandet av järnvägen 
för farligt gods även i framtiden blir lika begränsat som idag. Skälet är att den låga 
tåghastigheten (10 km/h) medför mycket låga olycksrisker. Vid ökad användning 
av järnvägen kan dock åtgärder erfordras.  
 
Sammanfattande jämförelse beträffande transport av farligt gods 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Både samhällsrisk och individrisk beräknas i nuläget vara så höga att säkerhetshö-

jande åtgärder krävs för att acceptabel risknivå skall uppnås i och kring planområdet. 
• Det framtida nollalternativet medför inga förändringar av risknivåerna om inte säker-

hetshöjande åtgärder vidtas. Någon lagstiftning som framtvingar sådana åtgärder 
finns dock inte, och det är i ett nollalternativ tveksamt om några åtgärder verkligen 
kommer till stånd.  

Detaljplaneförslaget 
• Ett genomförande av detaljplanen medför viss ökning av samhällsrisk till följd av att 

fler människor uppehåller sig i planområdet, men oförändrad individrisk. 
• Med ett vidtagande av föreslagna säkerhetshöjande åtgärder beräknas i riskanalysen 

att såväl samhällsrisk som individrisk bli lägre än idag. Enligt tillämpad praxis kan 
risksituationen då bedömas som acceptabel. 

• Antagandet av detaljplanen kommer sannolikt att kräva att nämnda åtgärder vidtas, 
dessa bör också kunna hanteras smidigt i samband med plangenomförandet. 
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7.2 Kemikaliehantering/brand 
Krav och tillåtlighet 
I Sverige sker en integrerad miljö- och säkerhetsprövning av verksamheter som be-
döms innebära en påverkan på miljön. Vid miljöprövning bedöms bland annat 
verksamheten, dess lokalisering, påverkan på miljön och säkerhetsrisker. Verk-
samhetens tillstånd att bedriva sin verksamhet är kopplat till villkor. Dessa villkor 
sätter ramarna för verksamheten och styr också möjligheterna för verksamheten att 
utvecklas och konkurrera på marknaden. 
 
Kalmar Hamn AB har tillstånd enligt miljöbalken för nuvarande och utökad verk-
samhet (Länsstyrelsen 2009), vilket reglerar vilka störningar (t ex bullernivåer) 
som verksamheten får ge upphov till, vilken hantering av kemikalier som får ske 
eller vilka utsläpp till luft och vatten som är tillåtliga. Även de enskilda företagen i 
hamnen har tillstånd för sina verksamheter. Efterlevnaden av tillståndet kontrolle-
ras av tillsynsmyndigheten.  
 
Sevesoanläggningar 
Fyra av de aktuella verksamheterna hanterar produkter i en sådan mängd att de om-
fattas av den s k Sevesolagen (1999:381). Syftet med Sevesolagen är att förebygga 
allvarliga kemikalieolyckor och att begränsa följderna av sådana olyckor, för män-
niskors hälsa och miljön. 
 
En Sevesoverksamhet omfattar hela det område som står under verksamhetens led-
ning, det geografiska området samt tillhörande infrastruktur eller aktiviteter. Lagen 
är uppdelad i två kravnivåer som baseras på den mängd Seveso-klassad produkt en 
verksamhet tillverkar, använder, hanterar eller förvarar. Hanterar verksamheten 
flera klassade produkter används en summeringsregel för att beakta den samman-
lagda hanterade mängden klassade produkter. 
 

Nuvarande förhållanden  
Framtagen analys av riskerna för planerad utbyggnad vid Ölandskajen (Brand & 
Riskanalys AB 2013), beskriver risker vid hantering av farliga ämnen vid verksam-
heterna på Tjärhovet. Denna bygger även delvis på tidigare riskanalyser ((Brand & 
Riskanalys AB 2010, 2011). Utredningen tar även upp effekter på människa vid 
brand eller utsläpp av giftiga ämnen utifrån. Dessa risker kopplas till en scenarioa-
nalys med tre dimensionerande scenarier, cisternbrand, explosion i konstgödning 
(ammoniumnitrat) och utläckage av ammoniaklösning, dvs de scenarier som be-
döms ge upphov till störst risker. 
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Enligt riskanalysen kan brandgaser idag spridas mot Barlastholmen/Ölandskajen 
vid ogynnsamma väderförhållanden, men halterna av sotpartiklar och giftiga par-
tiklar i brandgaserna som når området bedöms som relativt låga. Sannolikheten för 
en stor cisternbrand på Tjärhovet som påverkar personer på Barlasthol-
men/Ölandskajen med giftiga gaser bedöms som mycket liten. Skälen till detta är 
att brandgaserna troligast sprids upp i luften på grund av gasernas termiska stig-
kraft och att berörda personer har goda möjligheter att sätta sig i säkerhet inomhus. 
Brandgaser syns och känns tydligt och människor som utsätts för höga koncentrat-
ioner kommer att söka sig bort från området eller in i byggnader. Riskanalysen be-
dömer inte att beskrivna scenarier i nuläget bidrar till en ökad samhälls- och indi-
vidrisk då de inte bedöms ge upphov till några dödsfall. Om gödningsmedel blir 
inblandat i en brand kan giftiga nitrösa gaser medföra ökad påverkan på utsatta 
personer. Sannolikheten för en sådan brand bedöms också som mycket låg. Perso-
ner på Ölandskajen/Barlastholmen bedöms inte heller att påverkas av dödliga kon-
centrationer av ammoniak vid ett utsläpp av ammoniaklösning på Tjärhovet. 
 
Vid en brand i lagringsutrymmen för konstgödsel (ammoniumnitrat) så finns risk 
för att det inträffar en explosion. En explosion av en mindre del av konstgödseln 
beräknas ge påverkan i form av krossade fönsterrutor inom aktuellt område. Fre-
kvensen för dessa händelser förutsätts vara mycket låg och konsekvenserna i form 
av personskador orsakas mest av krossade fönsterrutor. En explosion av all konst-
gödsel som kan lagras på Tjärhovet är bedöms vara mycket osannolikt men kan 
leda till att lättare byggnader raseras. 
 
Risken för dominoeffekter (en olycka i en verksamhet leder till följdolyckor i andra 
verksamheter) bedöms reduceras i tillräcklig stor utsträckning genom befintliga 
skyddsavstånd mellan cisternerna i de olika bränsledepåerna. 
 
Sammanfattningsvis bedöms en omfattande brand eller annan olycka på Tjärhovet i 
dagsläget kunna påverka stora delar av Kvarnholmen och övriga Kalmar. Sanno-
likheten för detta bedöms dock som mycket låg. Enligt riskanalysen hanteras dessa 
risker lämpligen genom en säker hantering av farliga ämnen på Tjärhovet, genom 
att handlingsplaner finns för hantering av brand eller olycka, samt genom att Rädd-
ningstjänsten har en god beredskap för att kunna hantera en uppkommen olycka. 
Räddningstjänsten är medveten om brandriskerna på Tjärhovet, genomför regel-
bundna övningar och en plan för räddningsinsats finns. För att minska följderna av 
brand eller annan olycka finns information om hur allmänheten ska bete sig vid en 
brand på Tjärhovet på kommunens hemsida. Signalen Viktigt Meddelande till All-
mänheten (VMA) informerar om att personer ska gå inomhus och stänga fönster 
och dörrar samt lyssna på radio för vidare information.  
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Konsekvenser  
Riskanalysen bedömer att risknivån kommer att vara fortsatt låg till följd av 
cisternbrand eller annan olycka på Tjärhovet även vid utbyggnad inom aktuellt 
planområde. Det behövs därför inte några särskilda säkerhetshöjande åtgärder (utö-
ver vad som nämns för farligt gods). Anledning är dels den begränsade risknivån, 
dels att tillräckligt skydd mot brandgaser erhålls i vanliga byggnader. Några sär-
skilda byggnadstekniska åtgärder bedöms inte behövas.  
 
Riskanalysen bedömer att planerad utbyggnad inom planområdet ger ett bidrag till 
stadens totala risknivå till följd av verksamheten på Tjärhovet, men att risknivån 
trots detta är begränsad för personer som befinner sig på Ölandskajen. Oavsett om 
planerade byggnationer utförs eller ej kan en omfattande brand på Tjärhovet på-
verka stora delar av Kvarnholmen och övriga Kalmar. Sannolikheten för detta an-
ses dock som låg och därmed bedöms risknivån som acceptabel enligt använda 
riskkriterier i riskanalysen. En katastrof bedöms också kunna undvikas genom er-
forderliga skyddsavstånd mellan depåer med cisterner på Tjärhovet. Sannolikheten 
för ett katastrofscenario bedöms vara mycket låg men vissa byggnadstekniska 
skyddsåtgärder har dock föreslagits. 
 
Riskerna till följd av brand eller annan olycka på grund av verksamheten på Tjär-
hovet vid en utbyggnad enligt detaljplanförslaget bör hanteras på samma sätt som i 
dagsläget, dvs genom säker hantering av farliga ämnen på Tjärhovet, genom att 
handlingsplaner finns för brand- och olyckshantering och genom en god beredskap 
hos Räddningstjänsten. Vid en olycka kommer Räddningstjänsten att uppmana per-
soner i området att hålla sig inomhus alternativt utrymma området för att förhindra 
att personer utsätts för farlig rök. Dessutom föreslås att ventilationen i den till-
kommande bebyggelsen skall stängas av automatiskt för att förhindra att brandrök 
tränger in i byggnaderna. Fönstren skall utföras så att splitterrisken i samband med 
en explosion begränsas.  
 
För att minska konsekvenserna vid en explosion av all konstgödsel som är tillåten 
att lagras på Tjärhovet föreslås att den nya bebyggelsen utförs mera explosionstå-
ligt, exempelvis med platsgjuten betongstomme och en våningshöjd på högst 3,5 m 
(PSgroup 2013). 
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Sammanfattande jämförelse beträffande kemikaliehantering/brand 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Sannolikheten för att brand eller annan olycka i hamnen kommer att påverka perso-

ner inom planområdet bedöms som mycket låg. 
• De risker som ändå finns minimeras genom säker hantering av farliga ämnen och ge-

nom handlingsplaner och en god beredskap. 
• Inga förändringar av risksituationen förväntas ske i det framtida nollalternativet. 

Detaljplaneförslaget 
• Nuvarande låga risknivåer förändras inte men fler människor berörs. 
• Åtgärder föreslås för att minimera effekterna av brand eller explosion på Tjärhovet. 
• Ovannämnda åtgärder bör kompletteras med en beredskap för särskild information 

vid universitet om inträffad olycka. 
 

7.3 Trafikolyckor 
Genomförda riskanalyser omfattar inte passagerna för fotgängare och cyklister 
över aktuell vägsträcka. Dessa innebär risker för trafikolyckor, i nuläget men i ännu 
högre grad vid ett genomförande av detaljplanen eftersom många fler människor då 
kommer att finnas i området och använda sig av gång- och cykelstråken. Vid plane-
ring av passager och gångstråk över väg som också utgör farligt godsled bör säker-
hetsfrågorna prioriteras. Tung trafik innebär högre risker och större konsekvenser 
generellt och detta gäller i synnerhet vid en olyckshändelse med farligt gods in-
blandat. Oskyddade trafikanter bör frånsett korsande passager inte blandas med tra-
fiken på aktuell vägsträcka, vidare bör oskyddade personer inte att ha anledning att 
uppehålla sig i närheten av vägsträckan. 
 
Sammanfattande jämförelse beträffande trafikolyckor 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Passagerna för fotgängare och cyklister över Tjärhovsgatan med omfattande tung tra-

fik och över industrispåret innebär olycksrisker. 
• Några planerade åtgärder för att minska riskerna är inte kända. 

Detaljplaneförslaget 
• Betydligt fler människor kommer vid ett genomförande av detaljplanen att korsa de 

ovannämnda transportlederna. 
• Genomförandet av säkerhetshöjande åtgärder med hänsyn till transporterna med far-

ligt gods innefattar olycksminskande åtgärder, bl a en sänkning av hastigheten på 
Tjärhovsgatan. 
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7.4 Damning, lukt och belysning 
Nuvarande förhållanden  
Befintlig situation vad avser damning, lukt och belysning har utretts i en rapport 
gällande hur Linnéuniversitetets utbyggnad påverkar Kalmar Hamn (WSP 2010a). 
Problem med damning har förekommit i Kalmar Hamn på Barlastholmen vid loss-
ning av torv från fartyg. I samband med denna lossning har torv lagts upp under 
några dagars tid då det går fortare att lossa båten än att lasta torven på lastbilar. 
Kalmar Energi har tidigare eldat med torv i en kraftvärmeanläggning men har un-
der 2012 slutat använda torv och ersatt denna med fast svavel i granuler i proces-
sen. Detta kan sannolikt medföra att torvhanteringen i hamnen och därmed proble-
men med damning blir mindre i framtiden.  
 
Hantering av bulkvaror, t ex kalk, sågspån, flis, makadam och salt kan också med-
föra viss damning. Alla dessa varor kan hanteras på Barlastholmen, men det van-
ligaste idag är flis. Volymerna av dammande godsslag som hanteras på Barlast-
holmen varierar över tiden. Tidigare har all makadam hanterats där, vilket skulle 
kunna bli aktuellt igen. I så fall kan volymen dammande gods som hanteras på Bar-
lastholmen bli betydande, uppemot 100 000 ton, enligt uppgift från hamnen. Ham-
nen har enligt sitt tillstånd krav på att vid lagring av dammande produkter ska 
damning utanför lagringsplats undvikas genom t ex uppsättning av skärmväggar el-
ler lagring inomhus (Länsstyrelsen 2009).  
 
Befintliga universitetsbyggnader vid Ölandskajen ligger mycket nära hamnens ytor 
där torv, sågspån och flis relativt ofta hanteras. Därmed finns en risk för att dam-
ningsproblem kan uppstå i dagsläget. 
 
Rapporten visar även att godsslag med besvärande lukt normalt inte förekommer i 
Kalmar Hamns verksamhet (WSP 2010a). Däremot har det förekommit klagomål 
på lukt från Kalmar Lantmäns fodertillverkning inom hamnområdet. I samband 
med tillståndsprövningen för den nya foderfabriken utreddes luktproblemen och 
åtgärder förslogs, bl a finns ett villkor att Kalmar lantmän i samband med utbygg-
naden av den nya foderfabriken ska se över befintliga luktproblem till 2013. Even-
tuellt kan nuvarande luktproblem minska genom att fabriken får en högre skorsten. 
Utsläpp till luft från fartyg som ligger inne i hamn kan också medföra lukt liksom 
utsläpp av kolväten från oljehamnen. Några klagomål på detta har dock inte fram-
kommit. Enligt hamnens tillstånd får luktande produkter hanteras inom hamnverk-
samheten i den utsträckning det inte vållar olägenhet. I dagsläget finns risk för stö-
rande lukt från foderfabriken men även från luktande produkter som i framtiden 
kan hanteras i hamnen.  
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Hamnområdet är nattetid upplyst av ett flertal belysningsmaster. Belysningsarma-
turerna är nedåtriktade vilket innebär att ljus endast i begränsad omfattning sprids 
till omgivningen. Belysningen bedöms därmed inte negativt påverka befintliga 
verksamheter inom planområdet. Enligt gällande tillstånd ska utomhusbelysning 
arrangeras så ljuset inte stör omgivningen. 
 
Sammanfattningsvis finns det i dagsläget en risk för störning via damning och i 
viss mån lukt från hamnen på befintliga verksamheter inom planområdet samt om-
givande bostäder och verksamheter, trots de villkor beträffande dessa störningar 
som fastställts för hamnen. Tillsynsmyndigheten kan därför i dagsläget komma att 
kräva att hamnen vidtar åtgärder för att minska damning och lukt så att gällande 
tillstånd efterlevs. 
 

Konsekvenser  
Den damning och de luktproblem som hamnens nuvarande och planerade verk-
samhet kan medföra, bedöms störa planerade verksamheter inom planområdet på 
ungefär samma sätt som befintliga verksamheter störs idag. Oavsett om planerad 
utbyggnad genomförs eller inte kommer tillsynsmyndigheten att kräva att gällande 
tillstånd efterlevs och kan komma att kräva att hamnen vidtar åtgärder för att und-
vika störningar. Eventuellt kan planförslaget medföra att damnings- och luktpro-
blemen i området aktualiseras och påskyndar eventuellt införande av åtgärder.  
 
Belysningen från hamnen bedöms inte medföra någon större störning på planerad 
verksamhet inom planområdet, eftersom belysningen huvudsakligen sker under 
nattetid då verksamheten vid universitetet är låg och inga bostäder planeras inom 
planområdet.  
 
Sammanfattande jämförelse beträffande damning, lukt och belysning 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• I nuläget finns risk för störande damning från hantering och lagring av bulkvaror, bl a 

flis, viss risk för lukt men inga störningar av belysning. 
• Enligt hamnens miljötillstånd ska damning utanför lagringsplats undvikas, luktande 

produkter får inte vålla olägenhet, och utomhusbelysning får inte störa omgivningen. 
Detaljplaneförslaget 
• Situationen blir oförändrad i och med att hamnen enligt sitt miljötillstånd kan behöva 

vidta åtgärder för att undvika störningar och olägenheter. 
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8. Trafik 
Trafiken utgör i sig ingen miljöfaktor men har stor betydelse för flera miljöfaktorer 
som kan komma att påverkas av detaljplanens genomförande: trafikbuller, luftför-
oreningshalter och risker från transporter av farligt gods. 
 

Nuvarande förhållanden 
Vägtrafik 
Trafikräkningar på gator inom och kring planområdet har utförts i punkter enligt fi-
gur 7 av Vectura. Detta gjordes under oktober 2012. I tabell 4 redovisas en sam-
manställning av trafikförutsättningarna i nuläget. I tabellen har utöver de räknade 
punkterna lagts till ett snitt på Tjärhovsgatan, delen Ölandskajen-Barlastgatan. Tra-
fiken i detta snitt har uppskattats utifrån de gjorda trafikräkningarna. 
 

 
Figur 7: Trafikräkningar.(Källa:Vectura Trafik redovisning (VTR)) 
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Tabell 4: Trafikförutsättningar, nuläge och framtid 
Väg Trafikmängd 

(fordon/årsdygn) 
Andel 

tung tra-
fik  
(%) 

Skyltad 
hastig-

het 
(km/h) 

Grov framtids-
bedömning då 
detaljplanen är 
genomförd 

Nuläge 

Järnvägsgatan,  
norr om Ölandska-
jen 

6 000 9 50 6 500 

Ölandskajen 4 900 4 50 5 400 
Barlastgatan 1 000 18 50 1 000 
Tjärhovsgatan, 
söder om Barlast-
gatan 

1 200 28 50 1 200 

Tjärhovsgatan 
Ölandskajen -
Barlastgatan 

ca 2 000 ca 23 50 ca 2 300 

 

Tågtrafik 
Kalmar central är belägen på Kvarnholmen norr om aktuellt utredningsområde. 
Kalmar central är en så kallad säckstation, vilket innebär att samtliga tåg vänder i 
Kalmar, se figur 8. Kalmar central är slutpunkt för två olika järnvägsbanor, Kust 
till kust-banan och Stångådalsbanan.  

 
Figur 8: Preliminärt detaljplaneområde i förhållande till Kalmar central. 

Kalmar centralstation 
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I rapporten Utveckling av Kalmar stationsområde (SWECO 2012) belyses bl a be-
hov av spår och plattformar som genereras av dagens trafik och en i framtiden utö-
kad persontågstrafik. I nuläget – se figur 9 – trafikeras Kalmar station av 24 tågpar 
per dygn för persontrafik (ett tågpar = en ankomst och en avgång, d v s två tågrö-
relser). Därtill kommer 4 tågpar för godstransporter.  

 
Figur 9: Trafikering med persontåg vid Kalmar C (antal tågpar per dygn), december 
2012 och uppskattad utveckling i framtiden 
I västra delen av utredningsområdet, se figur 10, är ett industrispår till Tjärhovet 
beläget. Spåret tillhör Kalmar Hamn och trafikeras en till två gånger per dag. Antal 
vagnar per tåg är ca 20 godsvagnar och hastigheten är låg, högsta hastighet 
10 km/h.  

 
Figur 10: Industrispår till Tjärhovet. 



 

2013-05-13, Reviderad 2013-10-02 
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för Kvarteret Eldaren 1 
och 6 samt del av Kvarnholmen 2:6, Kalmar kommun  

 

33 (92)

Konsekvenser  
Vägtrafik 
Någon trafikprognos för framtida vägtrafik har inte tagits fram. Allmänt är kom-
munens ambition att biltrafiken inte skall öka utan helst minska centralt i staden. 
Utbyggnaden av Linnéuniversitetet innebär dock en kraftig utbyggnad om nära 
50 000 m2 BTA. Om detta hade utgjort kontorslokaler kunde den nyalstrade biltra-
fiken ha uppgått till i storleksordningen 5 000 fordon/vardagsdygn, men i det här 
fallet utnyttjas ju lokalerna i huvudsak av studenter. 
 
Som underlag för beräkningar av trafikbullret har antagits dels att universitets-
byggnaden medför en nyalstrad trafik om 1 000 fordon/vardagsdygn, dels att tra-
fikmängderna i övrigt inte förändras. Resulterande trafik redovisas i tabell 4. 
 
Inga uppgifter finns om förändringar av trafiken och vägtransporterna till och från 
hamnen. 
 

Tågtrafik 
I rapporten om Kalmar stationsområde (SWECO 2012) redovisas också prognosti-
serad persontågtrafik enligt uppskattningar av Kalmar länstrafik, se figur 9. Person-
tågstrafiken per dygn antas öka från 24 tågpar i nuläget till 46 tågpar år 2016, 54 
tågpar år 2020 och 62 tågpar år 2030. Detta skulle på sikt innebära över 120 tågrö-
relser per dygn för persontrafik. Rapporten betonar dock att osäkerheten blir större 
ju längre bort årtalet ligger. Inga uppgifter föreligger om förändringar av den fram-
tida godstågstrafiken eller godstågen till Kalmar Hamn.  
 
Sammanfattande jämförelse beträffande trafik 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Planområdet omges av Ölandskajen som trafikeras av ca 6 000 fordon/dygn, av indu-

strigator samt ett industrispår där det går ett tåg per dag. 
Detaljplaneförslaget 
• Trafiken förväntas öka något på Ölandskajen och Tjärhovsgatan, i övrigt finns inga 

uppgifter om förändringar. 
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9. Buller 
Buller kan ge upphov till olika typer av störning och besvärsreaktioner. De vanli-
gaste effekterna är samtalsstörningar, sömnstörningar och effekter på vila och av-
koppling – samt i förlängningen hörselskador och annan medicinsk påverkan som 
blodtrycksförändringar. I det här fallet får störningar vid samtal och lyssnande samt 
koncentrationssvårigheter störst betydelse.  
 
Viktigast blir att skapa en tillfredställande ljudmiljö inomhus. Fasader och fönster 
dimensioneras därvid i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR). BBR överens-
stämmer med (även om de är mer detaljerade än) Socialstyrelsens allmänna råd om 
buller inomhus (Socialstyrelsen 2005), som gäller bland annat lokaler för undervis-
ning. 
 
Universitetet kommer att vara utsatt för buller både från hamnverksamheten (ex-
ternt industribuller) och från trafiken. I och med att gällande bestämmelser för ex-
ternt industribuller och trafikbuller är så olika och bullerproblemen och åtgärdsbe-
hoven skiljer sig så starkt åt behandlas de två bullerkällorna nedan var för sig. I 
nedanstående kapitel beskrivs inledningsvis industribuller och därefter trafik-
buller. Gällande riktvärden redovisas först inom respektive avsnitt.  
 

9.1 Industribuller 

Riktvärden för buller från hamnverksamhet 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar (Natur 
vårdsverket 2003a), bör Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller 
(Naturvårdsverket 1978) tillämpas för hamnverksamhet. 
 
Naturvårdsverket har 2009-03-19 lagt fram ett remissförslag till nya allmänna råd 
för industribuller, som dock ännu inte antagits. Den nya vägledningen är tänkt att 
ersätta gällande vägledning från 1978. För externt industribuller gäller enligt rap-
porten angivna begränsningsvärdena för såväl ny som befintlig industriell verk-
samhet. Begränsningsvärdena bör ses som utgångspunkt och vägledning. Begräns-
ningsvärden enligt remissförslag 2009-03-19 redovisas i tabell 5 nästa sida. 
 
Redovisade begränsningsvärden är nästan genomgående 5 dBA lägre än vad som i 
de ännu gällande allmänna råden anges för ”befintlig industri”. 
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Tabell 5: Begränsningsvärden för arbetslokaler och undervisningslokaler för im-
missionsnivåer avseende externt industribuller utomhus enligt remissför-
slag 2009-03-19 

 
Ljudnivå, tidpunkt 

Ekvivalent ljudnivå (dBA) 

Arbetslokaler 
för tyst verk-

samhet, 1) 

Utbildnings-
lokaler 

Ekvivalent ljudnivå utomhus, helgfri mån-
dag-fredag kl 07-18 

60 50 

Ekvivalent ljudnivå utomhus, kväll kl 18-
22 samt lördag, söndag, helgdag kl 07-18, 
helgdagsaftnar kl 14-18 

55 45 

Ekvivalent ljudnivå utomhus, natt kl 22-07 55 2) 40 

Maximal ljudnivå utomhus, natt kl 22-07 -- 55 

1) Med arbetslokaler menas lokaler för icke bullrande verksamhet med krav på stadigvarande kon-
centration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. 

2) Om arbete i lokalen pågår. 

I Naturvårdsverkets förslag redovisas endast begränsningsvärden för ljudnivåer ut-
omhus. Det finns alltså ingen vägledning vad gäller ljudnivåer inomhus, här gäller i 
stället generella riktvärden från Socialstyrelsen och Boverkets Byggregler vid byg-
gande.  
 
Råden är i sin helhet skrivna med avseende på det buller som en industri – ny eller 
befintlig – får utsätta omgivningen för. De allmänna råden har dock fått använd-
ning även i det ”synonyma” fallet med ny bebyggelse vid befintlig industri (alltså i 
motsats till fallet ny industri vid befintlig bebyggelse). Skälet för denna användning 
är helt enkelt att de allmänna råden är vad som finns att tillgå vid bebyggelseplane-
ring. Viktigt är också att peka på att det för ny bebyggelse finns helt andra möjlig-
heter att lokalisera och utforma byggnader så att störande buller elimineras eller 
minskas påtagligt, än i fallet med befintlig bebyggelse nära en ny industri.  
 
Alla riktvärden för externt industribuller är redovisade som utomhusvärden, men 
inget tyder på annat än att det bara är inomhusmiljön som är relevant när det gäller 
arbetslokaler och utbildningslokaler. I myndighetsdokument finns det en klar över-
gång till att inte ange något riktvärde utomhus vid arbetslokaler. Exempel på myn-
dighetsdokument som behandlar buller vid arbetslokaler är: 
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• Riktvärden för trafikbuller i andra miljöer än för boende, vård och undervis-
ning (Naturvårdsverket 2003b). Riktvärde redovisas för ekvivalent ljudnivå in-
omhus (40 dBA), men inte utomhus. 

• Svensk standard. Olika riktvärden anges beroende på vad utrymmet används 
till. För t ex utrymmen för enskilt arbete, samtal eller vila anges ekvivalent 
ljudnivå 35 dBA (Svensk standard 2007).  

Exempel på myndighetsdokument som behandlar buller vid lokaler för undervis-
ning är: 
• Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus. (Socialstyrelsen 2005) redo-

visar för bl a undervisningslokaler riktvärdena 30 dBA för ekvivalent ljudnivå 
inomhus och 45 för maximal ljudnivå inomhus samt även riktvärden för låg-
frekvent buller. 

Praxis för hänsynstagande till buller vid planering är placera arbetsloka-
ler/undervisningslokaler mot sida med mer eller mindre höga bullernivåer, men 
som en extra kvalitet åstadkomma någon dämpad ljudmiljö utomhus vid husets tys-
tare sida (för rökruta, kaffepausutrymme etc).  
 

Gällande tillstånd och villkor för verksamheter i hamnen 
Kalmar Hamn AB 
Kalmar Hamn AB har i länsstyrelsens beslut 2009-05-08 och miljödomstolens be-
slut 2010-03-30 erhållit tillstånd med vissa villkor för verksamheten i Kalmar 
hamn exklusive oljehamnen. De villkor som anges för bullret från hamnverksam-
heter skärps från och med 2016. Nedan redovisas de skärpta bullervillkoren (dvs 
med de ljudnivåer som kommer att vara aktuella för det utbyggda universitetet), 
vilka är relaterade till hamnens närmaste omgivning på land. 

 

Buller från verksamheten mätt som frifältsvärden får från och med den 1 januari 
2016 vid bostäder, utbildningslokaler och vårdbyggnader inte överstiga nedan 
angivna ekvivalenta ljudnivåer. Efterlevnaden ska kontrolleras genom antingen 
immissionsmätning eller närfältsmätning och beräkning. 

• 50 dB(A) vardagar måndag-fredag kl.07.00-18.00 
• 40 dB(A) kl. 22.00-07.00 
• 45 dB(A) övrig tid 
Momentan ljudnivå nattetid kl. 22.00 – 07.00 får uppgå till högst 50 dB(A). Värdet 
Kl 22.00-07.00 behöver ej tillämpas vid utbildningslokaler. 
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Buller från verksamheten mätt som frifältsvärden får vid arbetslokaler för ej bull-
rande verksamhet från och med 1 januari 2016 inte överstiga nedan angivna ekvi-
valenta ljud-nivåer. Efterlevnaden ska kontrolleras genom antingen immissions-
mätning eller närfältsmätning och beräkning. 

• 60 dB(A) vardagar måndag-fredag kl.07.00-18.00 
• 50 dB(A) kl. 22.00-07.00 
• 55 dB(A) övrig tid 
 
Kalmar Lantmän 
Kalmar Lantmän har i länsstyrelsens beslut 2008-12-22 erhållit tillstånd med vissa 
villkor för verksamheten på Tjärhovet i Kalmar. Nedan listas de bullervillkor som 
gäller för verksamheten. 

Buller från verksamheten får som riktvärde vid bostäder och utbildningslokaler  
inte överstiga nedan angivna ekvivalenta ljudnivåer. 

• 50 dB(A) vardagar måndag-fredag kl.07.00-18.00 
• 40 dB(A) nattetid kl. 22.00-07.00 
• 45 dB(A) övrig tid 

Högsta momentan ljudnivå nattetid får som riktvärde inte 55 dB(A). Värdet för natt 
behöver ej tillämpas vid utbildningslokaler. 
 
Buller från verksamheten får som riktvärde vid arbetslokaler för ej bullrande 
verksamhet inte överstiga nedan angivna ekvivalenta ljudnivåer. 

• 60 dB(A) vardagar måndag-fredag kl.07.00-18.00 
• 50 dB(A) nattetid kl. 22.00-07.00 
• 55 dB(A) övrig tid 

Miljötillstånden gäller i praktiken befintlig bebyggelse men de i tillståndet angivna 
högsta ljudnivåerna bör ses som gränsvärden även vid planeringen av ny bebyg-
gelse. Kalmar hamn AB och Kalmar Lantmän har alltså idag krav på sig att be-
gränsa bullret från sin verksamhet så att ljudnivåer enligt miljötillstånden inte över-
skrids för befintlig bebyggelse. Från 2016 är kraven identiska och överensstämmer 
också med såväl gällande allmänna råd om externt industribuller vid nyetablering 
av industri, som Naturvårdsverkets remissförslag till nya allmänna råd för industri-
buller. 

Detaljplanen utarbetas med utgångspunkten att Kalmar hamn AB och Kalmar 
Lantmäns verksamheter skall kunna driva verksamheten vidare med de förutsätt-
ningar beträffande buller som gäller enligt respektive miljötillstånd.  

 



 

  

2013-05-13, Reviderad 2013-10-02 
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för Kvarteret Eldaren 1 

och 6 samt del av Kvarnholmen 2:6, Kalmar kommun 
 

38 (92)

Summering av bullerkällor 
Det finns inte några krav i villkoren för respektive verksamhet att summera bullret 
från alla verksamheterna. I praktiken kan dock det sammanlagda bullret från de 
olika verksamheterna bli högre än bullret från varje enskild verksamhet även om 
både Kalmar Hamn och Kalmar Lantmän skulle klara sina respektive bullervillkor. 
 

Nuvarande förhållanden, beräknade ljudnivåer 
Arbetslokaler och utbildningslokaler är idag belägna på Barlastholmen. Dessa på-
verkas i nuläget av verksamheter från hamnområdet. Vad som anges nedan gäller 
om hamnen inte vidtar några åtgärder eller begränsningar i sin verksamhet utöver 
nuvarande förhållanden. 
 
Buller från hamnverksamheten alstras i huvudsak av fartyg, kranar och arbets-
maskiner vid lossning och lastning av fartyg och vid annan hantering av gods på 
Barlastholmen/Finngrundet och Tjärhovet. Buller kan även uppstå i samband med 
reparationer och underhåll m m. Dessutom genererar den omfattande hamnrelate-
rade lastbilstrafiken på Barlastgatan buller, detta behandlas dock nedan under Tra-
fikbuller. 
 
Bullerutredningar har tagits fram för verksamheter såväl inom Kalmar Hamn som 
för Kalmar Lantmän. Dessa verksamheter har erhållit miljötillstånd. På östra Tjär-
hovet är ytterligare industriverksamheter belägna; Nynas, Statoil Fuel & Retail, 
Stena/Reci, Bo Alvarsson, FH Tank Storage, se figur 4. Dessa verksamheter har 
inga tillstånd vad gäller buller och är belägna relativt långt från aktuellt område. 
Inga bullermätningar eller bullerberäkningar har utförts för dessa. 
 
Kalmar hamn 
Verksamheten i hamnen pågår i princip dygnet runt, alla dagar i veckan. Det mesta 
hamnarbetet pågår dock vardagar under dagtid. Flisning av grenar, rötter m m görs 
dock endast dagtid så för den verksamheten är miljötillståndets gränsvärde dagtid 
gällande. 
 
WSP (WSP 2010a & b) har tagit fram rapporter som redovisar hur Linnéuniversi-
tetet påverkas av hamnverksamheten vad gäller buller i nuläget (och därmed också 
vid en utbyggnad av Linnéuniversitetet eftersom de nya byggnaderna ligger nära de 
befintliga). Bullerberäkningar baserades på nuvarande industri- och hamnverksam-
heter och bebyggelse. Utgående från mätningar eller beräkningar av källstyrkor, 
topografin etc har bullerberäkningar utförts enligt den nordiska modellen för be-
räkning av externt industribuller.  
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Beräkningar har utförts för lossning av timmer vid olika kajer, lastning av stor-
skrot, körning med flismaskin. Högst ljudnivåer fås vid körning av flismaskin, i fi-
gur 11 redovisas ljudnivåerna vid körning av denna. Resultatet från bullerberäk-
ningarna redovisas även i en punkt MP2 på Barlastholmen, belägen ungefär mitt i 
det planerade universitetsområdet, se figur 11. I denna punkt har ekvivalenta ljud-
nivån beräknats till 72 dBA vid körning av flismaskin. 

 
Figur 11: Resultat av mätning av buller från flismaskin vid körning på södra Bar-

lastholmen. Mätpunkt MP2 redovisas. 

Beräkningarna visar att Kalmar Hamns bullervillkor enligt tillståndet överskrids 
kraftigt för Linnéuniversitetet i nuläget. Detta gäller i synnerhet då flismaskinen 
körs på södra Barlastholmen, men även vid timmerlossning vid denna kaj särskilt 
när detta sker nattetid.  
 
Begränsningsvärdena för arbetslokaler och utbildningslokaler överskrids mycket 
kraftigt, med omkring 20 dBA, vid körning av flismaskinen. Vid timmerlossning 
överskrids också begränsningsvärdena för undervisningslokaler.  
 
Kalmar Lantmän 
Kalmar Lantmäns verksamhet bedrivs dygnet runt, men är av något mindre omfatt-
ning kvälls- och nattetid samt helger. 
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En bullerutredning (Ingemansson 2002) med närfältsmätning och bullerspridning 
har utförts för Kalmar Lantmäns verksamhet. Denna har gjorts för den värsta bul-
lersituation som kan uppstå.  
 
Utförd beräkning visar att inom Linnéuniversitetets område kan Kalmar Lantmäns 
verksamhet medföra bullernivåer på 45-50 dBA. Beräknade ljudnivåer överstiger 
då Kalmar Lantmäns bullervillkor vad avser utbildningslokaler.  
 

Konsekvenser 
Nya universitetsbyggnader är planerade i direkt anslutning till befintliga utbild-
ningslokaler, se figur 12, nästa sida.  
 
Planerade universitetsutbyggnader kommer därmed att påverkas av buller från 
hamnverksamheten på liknande sätt som befintlig del av universitetet gör i nuläget. 
Tillsynsmyndigheten kan därför komma att kräva att Kalmar Hamn och Kalmar 
Lantmän vidtar bullerskyddsåtgärder och/eller begränsar verksamheten, oavsett om 
planerad nyetablering genomförs eller inte. 
 
Bullerutredningen visar att på Barlastholmen överstiger beräknade ljudnivåer del-
vis mycket kraftigt bullervillkoren i miljötillståndet för Kalmar Hamn i nuläget. 
Beräkning visar att även Kalmar Lantmän överskrider sina bullervillkor vid situat-
ioner med omfattande verksamhet. 

 
Figur 12: Aktörer i och kring planområdet. 
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Förslag till åtgärder och utredningskompletteringar 
Krav på Kalmar Hamn och Kalmar Lantmän att miljötillstånden följs 
För att klara villkoren enligt tillstånden för Kalmar Hamns verksamhet i nuläget 
kan krav ställas i form av t ex tidsrestriktioner, krav på ny utrustning, begränsning 
av var inom hamnområdet viss verksamhet kan bedrivas. Krav kan även ställas på 
Kalmar Lantmäns verksamhet på bullerreducerande åtgärder och kanske även be-
gränsningar i verksamheten. Vid planering för utbyggnad av Linnéuniversitetet på 
Barlastholmen har förutsatts att tillsynsmyndigheten kommer att ställa sådana krav 
på verksamheterna i hamnen att gällande miljötillstånd beträffande bl a buller kla-
ras vid alla befintliga lokaler. 
 
Bullervillkoren och begränsningsvärdena för buller är betydligt lättare att klara för 
arbetslokaler än för utbildningslokaler (10 dBA högre ljudnivåer accepteras för ar-
betslokaler enligt tillstånden). 
 
Kompletterande bullerberäkningar 
Även om tillsynsmyndigheten kräver att Kalmar Hamn och Kalmar Lantmän vidtar 
åtgärder och begränsar verksamheten enligt tillstånden måste beräkningar av ljud-
nivåer från hamnverksamheten göras för ny, planerad bebyggelse. Detta för att 
klargöra om bullervillkoren i miljötillståndet och begränsningsvärdena för buller 
kommer att klaras för universitetsutbyggnaden och om så inte är fallet kunna ge 
förslag till åtgärder. 
 
För att klargöra om begränsningsvärdena klaras för övriga verksamheter på östra 
Tjärholmen måste eventuellt bullerberäkningar utföras. 
 

Nya rapporter rörande industribuller  
Regelverket för industribuller är strängare än reglerna för trafikbuller. Regelverket 
är ca 40 år och skapades då det var svårare att bygga hus med låg ljudnivå inomhus 
än idag. Dagens regelverk gör det svårt att bygga i närheten av miljöfarlig verk-
samhet som till exempel hamnar och industrier. Regeringen har därför beslutat 
(2013-01-24) om regeringsuppdrag rörande bullerfrågor. Uppdraget ska redovisas 
till Regeringen senast den 31 augusti 2013. 
 
Stockholms stads förvaltningar har tagit fram en rapport ”Förslag till förhållnings-
sätt vid planering för och byggande av bostäder som utsätts för buller från industri-
relaterad verksamhet” (2013-02-26) i avvaktan på eventuella nationella riktlinjer. 
Förslaget gör det möjligt att bygga ljudmässigt hälsosamma bostäder även i miljöer 
som utsätts för industrirelaterade buller, förutsatt att en väl genomtänkt planering 
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och utformning genomförs. Förslaget utgår ifrån den i Stockholm framtagna rapporten 
Trafikbuller och planering, som beskriver hur nya bostäder kan utformas med bra ljudkvali-
tet även i mycket bullerutsatta miljöer. Detta innebär bl a krav på ljuddämpade fönster 
och väggar samt att det finns en tystare sida dit sovrummen i största möjliga grad 
orienteras. 
 
Även med hänsyn till pågående utredningar på nationell nivå beträffande externt 
industribuller finns det en sannolikhet för att regelverket för industribuller kommer 
att förändras, kanske i riktning mot vad som gäller för trafikbuller. Det är dock 
mindre troligt att detta kommer att ske inom en tidsram som kan utnyttjas i aktuell 
detaljplan. 

 

Sammanfattande jämförelse beträffande externt industribuller 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Befintlig bebyggelse inom planområdet utsätts tidvis för höga ljudnivåer från verk-

samheter i hamnen, det gäller särskilt från flisning men även vid lossning av timmer. 
• Eftersom dessa ljudnivåer överstiger gällande miljötillstånd beträffande buller, får för-

utsättas att åtgärder vidtas så att tillstånden klaras. När sådana åtgärder kan komma 
till stånd finns ingen uppgift om i dagsläget. 

Detaljplaneförslaget 
• Ljudnivåerna från hamnverksamheten kommer att vara ungefär lika höga vid plane-

rade universitetsbyggnader som vid den befintliga delen av universitetet på Barlast-
holmen. 

• Vid ett genomförande av aktuell detaljplan för utbyggnad av Linnéuniversitetet på Bar-
lastholmen kan förutsättas att åtgärder har vidtagits så att gällande miljötillstånd be-
träffande buller klaras. 

9.2 Trafikbuller 
Riktvärden 
Vad avser undervisningslokaler finns inga bindande riktvärden. Praxis har dock 
blivit att riktvärden enligt nedan ska klaras  

Undervisningslokaler 
• Ekvivalent ljudnivå inomhus  30 dBA 
• Maximal ljudnivå inomhus   45 dBA 
• Ekvivalentnivå på vistelseytor   55 dBA 

Vad gäller undervisningslokaler är praxis att ekvivalenta ljudnivån på vistelsey-
torna inte ska överskrida 55 dBA.  
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Sällan ställs krav på ljudnivå vid fasad utomhus vilket hänger samman med att 
komfortkrav och annat innebär att teknisk ventilation numera får ses som standard. 
Fönster behöver därmed inte öppnas för ventilation och byggnad kan då lokaliseras 
mot bullerkällan så att den ger bullerskydd åt vistelseytor.  
 
Riktvärden för ljudnivåer inomhus vid arbetslokaler redovisas av olika myndig-
heter. Inga riktvärden för ljudnivåer utomhus finns. Boverket har i ”Regelsamling 
för byggande” utfärdat föreskrifter och allmänna råd beträffande bullerskydd (Bo-
verket 2008). De omfattar bl a ”rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, sam-
tal och dylikt. Svensk standard, SS 25268 (2007), anger krav på inomhusnivåer i 
olika typ av utrymmen. För lokaler i handel som avser kontorsarbete, enskilt ar-
bete, samtal eller vila föreslås t ex följande gränsvärden avsedda att tillämpas bl a 
vid nybyggnation:  

Arbetslokaler 
• Evivalent ljudnivå inomhus 35 dBA 
• Maximal ljudnivå inomhus 50 dBA 

Banverket och Naturvårdsverket (2002) har redovisat riktvärden för buller från tåg-
trafik. Följande planeringsmål, ”riktvärden för miljökvalitet”, gäller: 

Undervisningslokaler 
• Maximal ljudnivå inomhus 45 dBA (avser nivå under lektionstid) 

Arbetslokaler 
• Maximal ljudnivå inomhus 60 dBA (avser arbetslokaler för tyst  

                verksamhet) 
 
Nuvarande förhållanden 
Översiktliga beräkningar av vägtrafikbuller har gjorts för befintlig byggnad närm-
ast Ölandskajen respektive Barlastgatan. Byggnad belägen närmast Ölandskajen 
har i nuläget ekvivalenta ljudnivåer om ca 60 dBA och byggnad närmast Barlastga-
tan ca 52 dBA.  
 
Inga beräkningar har gjorts av ljudnivåer från tågtrafiken. Sannolikt påverkar inte 
persontågstrafiken till Kalmar central universitet nämnvärt. Däremot kan de maxi-
mala ljudnivåerna från industrispår till Tjärhovet ge relativt höga maximala ljudni-
våer. 
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Konsekvenser 
Befintlig bebyggelse 
För befintlig bebyggelse beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna öka med mindre än 
1 dBA med schablonbedömd trafikökning enligt tabell 4. Persontågstrafiken be-
döms på sikt något mer än fördubblas vilket innebär att ekvivalenta ljudnivåerna 
kommer att öka med ca 4 dBA. Maximala ljudnivån kommer inte att förändras om 
typ av tåg och hastighet inte förändras. Ljudnivåerna från persontågstrafiken be-
döms dock inte påverka universitetsbyggnaden nämnvärt.  
 
Hur godstågtrafiken kommer att förändras finns inga uppgifter om och därför är det 
oklart hur ljudnivåerna från dessa eventuellt kommer att förändras. 
 
Vad gäller undervisningslokaler är praxis att ekvivalenta ljudnivån på vistelsey-
torna inte ska överskrida 55 dBA. I nuläget finns ytor nära universitet där 55 dBA 
kommer att klaras. 
 
Planerad bebyggelse 
Inga beräkningar av ljudnivåer för planerad bebyggelse vid genomförande av pla-
nen har tagits fram. Vad gäller arbetslokaler finns inga riktvärden för ljudnivåer ut-
omhus. Ljudnivåerna inomhus klaras om fasader utformas enligt Boverkets ljud-
nivåkrav (Boverket 2008). 
 

Förslag till åtgärder 
Fasader utformas med hänsyn till ljudnivåkraven i BBR. 
 
Sammanfattande jämförelse beträffande trafikbuller 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Ljudnivåerna inom planområdet är i nuläget låga, med undantag för bullret från 

Ölandskajen och i viss mån tåg på industrispåret. 
• Inga förändringar förväntas i det framtida nollalternativet. 

Detaljplaneförslaget 
• Genomförande av detaljplanen medför en liten ökning av bullret från Ölandskajen. 
• Detta tas hänsyn till dels vid den akustiska dimensioneringen av byggnadernas fasa-

der, dels så att bullerskyddade uteplatser tillskapas t ex på innergårdar. 
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10. Luftföroreningar/miljökvalitets-
normer 
Allmänt 
Trafiken och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga 
halter är skadliga för människors hälsa. Luftföroreningar kan innefatta många olika 
ämnen, men vad avser trafikens utsläpp har följande ämnen störst betydelse: kvä-
vedioxid (NO2), inandningsbara partiklar (PM10 och PM2,5) samt bensen. Utsläppen 
av koldioxid (CO2) ger upphov till globala miljöproblem i form av växthuseffekt, 
och vägtrafiken står för ett betydande bidrag av koldioxid. Utsläpp sker också av 
svaveldioxid, kolmonoxid m m.  
 
Även hamnverksamheten ger upphov till utsläpp till luft från framförallt arbetsma-
skiner och fartyg. Utsläppta ämnen är till stor del desamma som för vägtrafiken, 
största skillnaden är att svaveldioxid står för en mycket större andel av utsläppen 
från fartygen än från vägtrafiken. Vissa diffusa utsläpp kan också förekomma från 
hanteringen av oljor m m i hamnen. Utsläppen består då av olika flyktiga kolväten 
och mängderna är begränsade. 
 

Gränsvärden och mål 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, vilka inte får överskridas, finns för 
närvarande för kväveoxider, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid 
och bly. De gränsvärden som ibland överskrids i svenska tätorter – inklusive tätor-
ter med hamnverksamhet - är kvävedioxid och partiklar (PM10). Gränsvärden för 
dessa ämnen framgår av tabell 6. 

Tabell 6. Miljökvalitetsnormer  
 Årsmedelvärde Dygnsmedelvärde Timmedelvärde 
 (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) 
MKN Kvävedioxid 40 60* 90* 
MKN Partiklar (PM10) 40 50** - 

* 98-percentilvärde, ** 90-percentilvärde 
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Miljömål för Kalmar län 
Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade om regionala miljömål 2012-12-20 (Länssty-
relsen 2012). Målen, som följer de nationella målen för miljömålet Frisk luft, besk-
rivs i rapporten och innebär följande regionala miljökvalitetsmål, se tabell 7, för 
halter av kvävedioxid och partiklar (PM10). Målen ska klaras till år 2020. 

Tabell 7: Regionala miljökvalitetsmål  
 Årsmedel-

värde 
Dygnsmedelvärde Tim-medelvärde 

 (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) 
Kvävedioxid 20 -- 60* 
Partiklar 
(PM10) 

15 30** -- 

* 98-percentilvärde, ** 90-percentilvärde 

Nuvarande förhållanden 
Uppmätta kvävedioxid- och partikelhalter 
Kalmar kommun ingår i det s k Urbanmätnätet där mätningar av bland annat kvä-
vedioxid och partiklar (PM10) genomförs. Mätningar utförs vid mätstationen på 
brandstationens tak på den nordvästra delen av Kvarnholmen vilket bedöms ge en 
bra uppfattning om luftkvaliteten i centrala Kalmar. Mätpunkten ligger i närheten 
av hamnområdet och eventuell påverkan från hamnverksamheten på luftförore-
ningshalterna ingår därför i mätresultaten.  
 
Mätningar av kvävedioxid har inte genomförts de senaste åren då halterna av detta 
ämne varit låga. Mätning av PM10 utförs fortfarande. I tabell 8 redovisas resultaten 
från de senast publicerade mätningarna (IVL 2004) för kvävedioxid respektive hit-
tills opublicerade partikelvärden för 2012 (Kalmar 2013) 

Tabell 8: Uppmätta luftföroreningshalter  
 Årsmedel-

värde 
Dygnsmedelvärde Mätperiod 

 (µg/m3) (µg/m3)  

Kvävedioxid 14 33* 
Vinterhalvår 
2003/2004 

Partiklar 
(PM10) 

14 23** 
Helår 2012 

* 98-percentilvärde, ** 90-percentilvärde 

En jämförelse av tabellerna 6 till och med 8 visar att såväl gällande miljökvalitets-
normer som de regionala miljökvalitetsmålen för kvävedioxid klaras. För partiklar 
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underskrids miljökvalitetsnormerna med god marginal och även de regionala mil-
jömålen klaras, fast med mindre marginal.   
 

Konsekvenser  
Utbyggnaden av planområdet kan leda till vissa mindre trafikökningar (se kap 8), 
men detta bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid eller 
partiklar överskrids. När det gäller miljömålen för partiklar så ligger årsmedelvär-
det precis under miljömålet som skall vara uppnått 2020. En ökning av partikelhal-
terna till följd av ovannämnda trafikökningar motverkas av en utveckling mot lägre 
halter beroende på att andelen bilar med dubbdäck minskar stadigt. Då dubbdäcken 
anses vara en av de viktigaste faktorer bakom höga halterna av partiklar i luften så 
innebär denna utveckling att partikelhalterna snarare förväntas minska inom plan-
området. 
 
Sammantaget görs bedömningen att såväl partikelhalterna som kvävedioxidhalter-
na kommer att ligga kvar under miljömålens nivåer även vid en utbyggnad i enlig-
het med detaljplanen. 

Sammanfattande jämförelse 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Halterna av luftföroreningar inom planområdet underskrider såväl gällande miljökvali-

tetsnormer som de regionala miljömålen. Inga åtgärder erfordras. 
• I ett framtida nollalternativ kan minskningar av halterna förväntas. 

Detaljplaneförslaget 
• Även med ett genomförande av detaljplanen är vissa minskningar av luftförorenings-

halterna sannolika i framtiden, men minskningarna blir marginellt mindre än i nollal-
ternativet.  
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11. Kulturmiljö 
Nuvarande och historiska förhållanden 
Kalmar är en av Sveriges äldsta städer med anor från tidig medeltid. Staden bygg-
des i skydd av den kastal som var den befästa föregångaren till det renässansslott vi 
ser idag och i Slottsfjärden fanns den medeltida hamnen. Från medeltiden fram till 
mitten av 1600-talet var Kalmar en av landets viktigaste hamnstäder, dels genom 
handeln och dels på grund av närheten till danska gränsen, vilket gjorde platsen till 
ett av centralmaktens viktigaste fästen. Stadens medeltida läge vid slottet ansågs ef-
terhand försvarsmässigt utsatt och genom ett kungligt beslut flyttades staden till 
Kvarnholmen på mitten av 1600-talet. Här anlades en ny stad i ett rutnät med kvar-
ter, gator och torg, omgiven av befästningsmurar och vallar. Nya byggnader för 
administration, handel, kyrka m m byggdes och skapade det som fortfarande utgör 
Kalmars stadskärna. Därefter har staden växt utanför befästningsmurarna, och nya 
stadsdelar har vuxit fram på Malmen och öarna runt Kvarnholmen (Kalmar läns-
museum 2013, Länsstyrelsen & Kalmar kommun 2009). 

Utsikt från vattentornet över Larmtorget och Ölandshamnen i bakgrunden från 
1930 (vänster) och 2008 (höger). Källa: Kalmar riksintresse, Etapp 1: Norra delen.  

Aktuellt planområde utgörs av Nya Ölandshamnen samt angränsande delar av Inre 
Vedgårdsholmen och Barlastholmen. Tillblivelsen och utvecklingen av Kalmars 
olika hamnar är en viktig del i stadens historiska utveckling. Området har också en 
koppling till järnvägs- och stationsområdet, som visar sambandet med gamla indu-
striområdet och godshamnarna. I det öppna stadsrummet mellan stadsmuren och 
hamnområdet ges en upplevelse av den historiska kopplingen mellan den gamla 
staden och Kvarnholmen. Ölandshamnen har varit en central del av Kalmar hamn 
sedan den nya staden byggdes. Bebyggelsen norr om hamnbassängen utgörs av 
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om- och tillbyggda industri- och magasinsbyggnader från slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet som idag inrymmer stormarknaden Baronen.  
 
Söder om hamnbassängen ligger Barlastholmen vars godshamnskaraktär med ma-
gasin, lager och diverse verksamheter delvis lever kvar. Sedan början av 2000-talet 
är Barlastholmen dock uppdelad i en yttre del med lastning och lossning av gods 
samt en inre del, där hamnverksamheten har ersatts av handel, kontor, skola och 
småbåtshamn. Barlastholmen och delar av dess bebyggelse är idag ett uttryck för 
utvecklingen från staden på Kvarnholmen till industristaden Kalmar. I öster gränsar 
Barlastholmen till Tjärhovets storskaliga bebyggelse med silos, cisterner, lyftkranar 
och magasinsbyggnader som istället är ett uttryck för 1900-talets moderna indu-
stristad. Tjärhovet utgör en fond till de mer stadsnära delarna av hamnen.  
 
Namnet Ölandshamnen härstammar ifrån att området var centrum för den lokala 
handeln med fisk och jordbruksprodukter som ofta kom med båt från Öland. Under 
en period (1800-talets slut – 1900-talets mitt) utgick även färjetrafiken över sundet 
från denna del av hamnen. När handeln och färjetrafiken upphörde respektive flyt-
tade, togs hamnområdet i anspråk av den ökade småbåtsturismen. Idag fungerar 
Nya Ölandshamnen som Kalmars gästhamn för fritidsbåtar och är en plats för han-
del, skola och nöjen med säsongsbegränsade utomhusaktiviteter. Den visuella kon-
takten med Kalmarsund, Barlastholmen och Tjärhovet gör dock att dagens aktiva 
hamnverksamhet i viss mån kan upplevas här.  
 
Från planområdets västra delar finns en tydlig visuell kontakt med Kvarnholmen 
med sina befästningsmurar i norr, stationsområdet i väster och Slottsfjärden, stads-
parken och slottet i söder, vilket gör det möjligt att uppleva flera av stadens olika 
epoker samtidigt. Planområdet berör därmed flera av Kalmars viktiga historiska ut-
vecklingsskeden såsom det medeltida hamnläget i Slottsfjärden, 1600-talets befäst-
ningsstad, 1800-talets hamn- och kommunikationsutveckling samt renässansslottet 
Kalmar slott som bildar fond mot söder.   
 

Tidigare dokumenterade kulturmiljövärden 
Delar av Kalmar stad är riksintresse för kulturmiljövården (H48), och stadsmiljön 
har stora kulturhistoriska värden på internationell nivå, där primärt den gamla be-
fästningsstaden hyser ett sådant värde. Området omfattar i huvudsak gamla Kalmar 
socken och ligger i det kustavsnitt, där Kalmarsund är som smalast, se figur 13.  
 
Motiveringen till riksintresset är att Kalmar är en befästnings- och sjöfartsstad som 
var huvudpunkten för Sveriges östkustförsvar vid Danmarksgränsen fram till 1600- 
talets senare del och utgör ett av landets främsta exempel på 1600-talets stads-
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byggnadskonst. Andra uttryck för riksintresset är renässansslottet med vissa medel-
tida delar, byggnader och bebyggelseområden med mer stadsmässig karaktär från 
1800-talets slut till 1900-talets början, stadens siluett dominerad av monumental-
byggnaderna och stadsutblickarna samt den visuella kontakten mellan slottet, 
Kvarnholmen och områdets övriga delar (Riksantikvarieämbetet 2012, Länsstyrel-
sen & Kalmar kommun 2009). 

 
Figur 13: Riksintresset för kulturmiljövårdens totala omfattning. Streckad linje av-
gränsar området som utreds i rapporten Kalmar riksintresse. Etapp norra delen. 

Som en del av planarbetet har Kalmar Länsmuseum tagit fram en kulturhistorisk 
utredning av Ölandshamnen, stationsområdet och det omgivande hamnområdet för 
att ge en bild av hamnområdets roll i staden över tid. Området beskrivs utifrån 
olika karaktärsområden för vilka de kulturhistoriska värdena beskrivs och särskilt 
värdefull bebyggelse utpekas. Utredningen utgör ett underlag för kommande ex-
ploateringsplaner i Ölandshamnen och anslutande områden. I utredningen beskrivs 
planområdet ha en karaktär av folklig mötesplats där Baronen i norr genom sin 
form är en del av 1600-talshamnens historia och Barlastholmen i söder utgör det 
mellersta tidslagret av Kalmars tre hamnöar. Områdets öppenhet gör att den visu-
ella kontakten mellan Kvarnholmen och slottet består (Kalmar Länsmuseum 2013). 
 
Enligt Riksantikvarieämbetets databas finns en fornlämning inom planområdet 
(RAÄ Kalmar 1:121) i form av en ett skeppsvrak från 1700-talet som påträffades i 
samband med ett schaktningsarbete, se figur 14. En marinarkeologisk förundersök-
ning genomfördes 1997 av vraket. Det har även gjorts en marinarkeologisk utred-
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ning och förundersökning i delar av Ölandshamnen inför en ledningsdragning. Inga 
arkeologiska lämningar påträffades. Vidare finns ett stort antal fornlämningar i och 
kring Slottsfjärden och slottet, bl a i form av skeppsvrak och andra lämningar som 
kan berätta om Kalmar från 1000-talet fram till idag (Riksantikvarieämbetet 2013). 

 
Figur 14: Fornlämningar inom och kring planområdet. Källa: Fornsök. 

Den kulturhistoriska utredningen (Kalmar Länsmuseum 2013) omfattar även en ar-
keologisk arkivstudie, enligt vilken ca 60 arkeologiska undersökningar utförts un-
der årens lopp i undersökningsområdet. Av dessa har 30 stycken stött på arkeolo-
giska lämningar av större eller mindre omfattning, se figur 15. I övriga fall kan 
eventuella lämningar förekomma på större djup. I och kring aktuellt planområde 
har arkeologiska lämningar påträffats, i nordväst finns rester av stenfundament till 
bastionen Christina Regina, och i utfyllda områden vid stationsområdet och söder 
om befästningsmurarna finns pålrester från såväl byggandet av befästningsverket 
och utfyllnadsarbeten som från äldre bryggor och broar. Även rester av risbäddar, 
träkonstruktioner, kulturlager, tjärlager, kolstycken och enstaka stenkonstruktioner 
har påträffats. I kvarteret Eldaren finns rester av ett skeppsvrak från ca 1700-1750 
vilket troligen sänkts avsiktligt. På äldre kartor finns vrak markerade inom idag ut-
fyllda områden, vilket tyder på att det kan finnas fler vrak inom undersökningsom-
rådet. Vid arkeologiska undersökningar i Slottsfjärden, sydväst om planområdet, 
har stora mängder föremål av keramik, trä, läder, metall samt rester av bryggor, 
bomstängsel och skeppsvrak från medeltid till 1600-tal påträffats.  
 
De kulturhistoriska värdena i aktuell del av Kalmar stad finns även beskrivna i ett 
flertal underlagsrapporter, bl a Kalmar kommun 1999, 2010, 2011a, 2012, Länssty-
relsen 2013.  
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Figur 15: Arkeologiska undersökningar som påträffat lämningar inom utrednings-
området för Länsmuséets arkeologiska arkivstudie. Äldre öar är utmarkerade med 
blått och försvarsmurar med grått. Källa: Kalmar Länsmuseum. 

Konsekvenser 
Planerad utbyggnad av Linnéuniversitet innebär att ett av de stora, låga magasinen 
som utgör en del av Barlastholmens kvarvarande godshamnskaraktär försvinner 
och ersätts av moderna byggnader med 2-10 våningar. Områdets och bebyggelsens 
karaktär av att utgöra det mellersta tidslagret i hamnens utveckling blir därmed 
otydligare att utläsa genom att ytterligare en del av Barlastholmen integreras med 
staden. Kopplingen till godshamnen i söder och den visuella kontakten med Tjär-
hovet minskar något. Detta kan ses som negativt från kulturmiljösynpunkt men 
samtidigt bedöms Barlastholmen som förhållandevis tåligt för förändringar. Områ-
det kring Ölandshamnen kommer fortsatt att ha en tydlig hamnkaraktär i form av 
en gästhamn, men den historiska kopplingen till gods- och industrihamnen blir svå-
rare att utläsa.  
 
Utbyggnaden innebär att Ölandshamnen med omgivande bebyggelse får ett mer 
stadsmässigt utseende och blir en tydligare del av stadens centrum både genom de 
nya storskaliga byggnaderna men även genom planerade kajpromenader, hamn-
plats och en ökad stadmässighet kring Ölandskajen med tydliga passager för gång- 
och cykeltrafikanter. Detta bidrar till att förstärka och förbättra områdets funktion 
som knutpunkt samt förbättra tillgängligheten till såväl Kvarnholmen och stations-
området som Slottsfjärden och slottet. Samtidigt kan detta påverka möjligheten att 
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uppleva känslan av att befinna sig utanför stadsmurarna och staden, vilket också är 
ett av Ölandshamnens historiska karaktärsdrag. Från kulturmiljösynpunkt är det 
viktigt att bevara den öppenhet som finns mellan hamnområdet och befästningssta-
den, en öppenhet som håller isär och synliggör stadens olika utvecklingsskeden. 
Detta är även viktigt för att bibehålla och förstärka den visuella kontakten mellan 
Kvarnholmen och stationsområdet, men även från planområdets västra del ut mot 
Kalmar slott och Slottsfjärden. Detta är i linje med de rekommendationer som ges i 
framtagen rapport om den norra delen av riksintresset för kulturmiljö (Länsstyrel-
sen & Kalmar kommun 2009).  

 
Ölandshamnen från kajpromenaden i väster. 

Den nya storskaliga bebyggelsen i hamnen kommer även att vara tydlig i stadens 
framtida siluett och det är viktigt att denna utformas på ett sätt som inte konkurre-
rar med eller förminskar de historiska monumentalbyggnadernas siluetter i staden 
utan istället utgör ett komplement till dessa. Som planförslaget ser ut idag bedöms 
dock planerad bebyggelse främst konkurrera med Tjärhovets storskaliga byggnader 
vilket från kulturmiljösynpunkt inte bedöms som negativt. Om den nya universi-
tetsbyggnaden däremot kompletteras med ytterligare stora byggnader i sin 
närmaste omgivning, t ex en hög byggnad väster om Ölandskajen, kan dock bygg-
naderna komma att samverka så att de upplevs som en ”mur” som delar av Kvarn-
holmen och Ölandshamnen från miljön kring slottet. Detta skulle tydligt försämra 
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stadens visuella kontakter mellan stadens olika utvecklingsskeden och göra dessa 
svårare att avläsa.  
 
Vid planerad utbyggnad i planområdet kan man förvänta sig att det kan finnas ar-
keologiska lämningar i form av rester av konstruktionsdetaljer, bryggor, bebyg-
gelse och skeppsvrak. Bevarandegraden för dessa lämningar är osäker på grund av 
befintlig bebyggelse inom hamnområdet och hur ytligt/djupt lämningarna ligger 
(Kalmar Länsmuseum 2013).  
 
Konsekvenserna för kulturmiljön av planerad utbyggnad bedöms som små till mått-
liga, då den medför att Barlastholmens karaktär som det mellersta lagret i stadens 
hamnutveckling blir otydligare att utläsa. Samtidigt förstärks kopplingen till staden 
och karaktären av knutpunkt, och den visuella kontakten till slottet och Slottsfjär-
den bibehålls vilket är positivt.  
 

Förslag till åtgärder 
• Hamnens planerade, mer storskaliga bebyggelse bör utformas på sådant 

sätt att de inte konkurrerar med de historiska monumentalbyggnadernas si-
luetter i staden, utan istället utgör ett komplement till dessa.  

• Det är viktigt att bevara befintlig öppenhet mellan hamnområdet och be-
fästningsstaden, vilken synliggör stadens olika utvecklingsskeden.  

• Bevara visuell kontakt mellan Kvarnholmen och stationsområdet, men 
även från planområdet västra del ut mot Kalmar slott och Slottsfjärden.  

• Bebyggelsens nära koppling till vattnet, i hamnområdet, bör bevaras. 

• Arkeologiska undersökningar kommer sannolikt att krävas vid utbyggna-
den. 

Sammanfattande jämförelse  
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Ölandshamnen är idag en gästhamn för fritidsbåtar omgiven av om- och tillbyggda in-

dustri- och magasinsbyggnader i norr och låga magasinbyggnader och moderna uni-
versitetslokaler i söder. Det är en plats för handel, skola och nöjen med säsongsbe-
gränsade utomhusaktiviteter med spår från hamnens stegvisa utveckling och koppling 
till järnvägs- och stationsområdet. Öppenheten mellan stadsmuren och hamnområdet 
ger en visuell kontakt mellan Kvarnholmen i norr, stationsområdet i väster och Slotts-
fjärden, stadsparken och slottet i söder och gör det möjligt att uppleva flera av sta-
dens olika epoker samtidigt.  

• Inga behov av åtgärder. 
• Sker ingen utbyggnad består nuvarande förhållanden och befintliga kulturvärden.  
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Detaljplaneförslaget 
• Planförslaget bedöms ge små till måttliga konsekvenser för kulturmiljön då Barlast-

holmens godshamnskaraktär minskar när en magasinbyggnad ersätts med moderna 
byggnader. Områdets historiska koppling till gods- och industrihamnen blir svårare att 
utläsa, då planområdet blir en tydligare del av stadens centrum samtidigt som känslan 
av att befinna sig utanför stadsmurarna minskar något. Den nya storskaliga bebyg-
gelsen blir tydlig i stadens framtida siluett och bör utformas så att den inte konkurrerar 
med eller förminskar historiska monumentalbyggnaders siluetter i staden utan istället 
kompletterar dessa. Områdets öppenhet är viktig både för att hålla isär och synliggöra 
stadens olika utvecklingsskeden samt för att ha kvar en visuell kontakt mellan Kvarn-
holmen och stationsområdet ut mot Kalmar slott och Slottsfjärden.  

12. Stadsbild och grönstruktur 
Nuvarande förhållanden 
Stadsbild 
Idag utgör Ölandshamnen en småbåtshamn och gästhamn för fritidsbåtar. I norr 
omges den av stormarknaden Baronen som inryms i om- och tillbyggda fabrikslo-
kaler från 1800-talets slut och i söder av universitetet och turistbyrån som finns i 
moderna lokaler från 2000-talet. Dessa gränsar i öster till stora, låga magasins-
byggnader som tillsammans med anslutande kajer är knutna till hamnverksamhet-
en. Området är en plats för handel, skola och nöjen med säsongsbegränsade utom-
husaktiviteter, men har samtidigt behållit en del av Barlastholmens godshamns-
karaktär och plats som det mellersta tidslagret i hamnens utveckling. Detta för-
stärks av den visuella kontakten med Kalmarsund, Tjärhovet och Kalmar hamn i 
öster och sydost, vilket gör att hamnen upplevs som närvarande i stadsbilden.  
 
Från planområdets västra delar har man en tydlig utblick mot Slottsfjärden och 
Kalmar slott i söder, vilka utgör oerhört viktiga karaktärsområden i stadsbilden. I 
väster gränsar området till en gata (Ölandskajen), järnvägsspår, parkering och 
gamla magasinsbyggnader samt ytterligare längre västerut även till stationsområdet 
med stationsbyggnaden. Från stationsområdet dominerar de hårdgjorda trafikytorna 
blickfånget mot Ölandshamnen som då kan upplevas som en barriär. Norr om 
planområdet finns vägområden, parkeringar och sedan stadsmuren som omger be-
fästningsstaden på Kvarnholmen. Avståndet mellan stadsmur och bebyggelsen 
kring Ölandshamnen samt den obebyggda ytan betonar känslan av att man befinner 
sig utanför stadens stadsmur. Hamnområdet med aktuellt planområde ligger där-
med som en sammanfogande del av staden, som binder ihop kvarvarande del av det 
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medeltida Kalmar med befästningsstaden på Kvarnholmen samtidigt som det finns 
en bevarad visuell kontakt mellan slottet och Kvarnholmen.  

Utblick från planområdet mot väster över stationsområdet, Frimurarhotellet och vat-
tentornet. 

Från planområdets västra delar har man en tydlig utblick mot Slottsfjärden och 
Kalmar slott i söder, vilka utgör oerhört viktiga karaktärsområden i stadsbilden. I 
väster gränsar området till en gata (Ölandskajen), järnvägsspår, parkering och 
gamla magasinsbyggnader samt ytterligare längre västerut även till stationsområdet 
med stationsbyggnaden. Från stationsområdet dominerar de hårdgjorda trafikytorna 
blickfånget mot Ölandshamnen som då kan upplevas som en barriär. Norr om 
planområdet finns vägområden, parkeringar och sedan stadsmuren som omger be-
fästningsstaden på Kvarnholmen. Avståndet mellan stadsmur och bebyggelsen 
kring Ölandshamnen samt den obebyggda ytan betonar känslan av att man befinner 
sig utanför stadens stadsmur. Hamnområdet med aktuellt planområde ligger där-
med som en sammanfogande del av staden, som binder ihop kvarvarande del av det 
medeltida Kalmar med befästningsstaden på Kvarnholmen samtidigt som det finns 
en bevarad visuell kontakt mellan slottet och Kvarnholmen.  
 
Strax söder om planområdet ligger Sylvanderparken vars största upplevelsevärde är 
dess magnifika utblickar mot Slottsfjärden, Kalmar slott och Stadsparken. Parken 
innehåller promenadstråk och från parken nås Lycksalighetens ö. Sylvanderparken 
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är sammanlänkad med Stadsparken i sydväst genom en smal gångväg, men är där-
emot dåligt kopplad mot stadskärnan, Systraströmmen och Malmen genom att flera 
storskaliga trafikleder (järnvägen tillsammans med Södra vägen och Tjärhovsga-
tan) bryter av grönstråken. Känslan av att ”på land röra sig mellan öar” har för-
svunnit som följd av detta. 

 
Flygfoto över Kalmar slott, stadsparken och Kvarnholmen med planområdet (röd 
ellips) som ligger mitt emellan. Källa: Kalmar kommun. 

Stadsparken utgör en mycket viktig del av stadens grönstruktur med den lummiga 
parken, lekplats, konstmuséet och restaurang Byttan. Parken ansluter söder om 
slottet mot Kalmarsundsparken och ligger även i nära anslutning till de viktiga be-
söksmålen Kalmar Slott, Gamla stan med sina låga trähus och Krusenstiernska går-
den. Stadsparken tillsammans med Kalmarsundsparken hyser en stor bredd av olika 
parkkaraktärer. Såväl Sylvanderparken som stadsparken har höga värden för grön-
struktur, rekreation, natur och kultur (Kalmar kommun 1997, 2010, 2011a, 2012).  

Konsekvenser  
Stadsbild 
En utbyggnad av ett stort samlat universitet i Ölandshamnen innebär att ytterligare 
en del av Barlastholmens kvarvarande godshamnskaraktär försvinner då den låga 
magasinsbyggnaden ersätts av en betydligt högre, mer stadsmässig och storskalig 
bebyggelse som kommer att dominera utblicken mot öster. Skalan på Barlasthol-
mens bebyggelse förändras och områdets karaktär som det mellersta tidlagret i 
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hamnens utveckling blir svårare att utläsa samtidigt som den visuella kontakten 
mot Kalmar hamn och Tjärhovet minskar. Den visuella kontakten ut mot Kalmar-
sund kommer också att minska något genom planerad gångbro, hur mycket beror 
på brons höjd och utformning. Ölandshamnen med omgivande byggnader kommer 
istället tydligare att upplevas som en del av staden. Genom att göra miljön kring 
gästhamnen mer tillgänglig för allmänheten med förbättrade kajpromenader, serve-
ringar, gångbro m m förstärks intrycket av en fritidshamn i staden jämfört med 
idag. Områdets koppling till Kvarnholmen och stationsområdet förstärks också ge-
nom att Ölandskajen omvandlas till en mer stadsmässig gata med planteringar, tyd-
ligare gångstråk och övergångsställen. Det är dock viktigt att den visuella kontak-
ten från Kvarnholmen mot slottet bibehålls. 

 
Utblick över Kalmar slott från Sylvanderparken. 

Den storskaliga byggnaden som ingår i universitetets nyetablering kommer att do-
minera ”stadsrummet” kring Ölandshamnen men kommer också att synas som en 
ny, hög stadsprofil både när man rör sig i staden och närmar sig Kalmar från olika 
håll. Från vissa platser kan byggnaden eventuellt upplevas som konkurrerande med 
och förminskande av andra viktiga stadssiluetter som Slottet, ångkvarnen, domkyr-
kan m fl. Däremot bedöms den relativt väl smälta in och även tillföra stadsbilden 
en ny karaktärsbyggnad utan att ”ta över ” stadsbilden och förminska övriga stads-
siluetters framträdande roll.  
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Planförslaget bedöms medföra stora konsekvenser för områdets stadsbild genom att 
hamnkaraktären förändras och området istället blir en tydligare del av stadskärnan. 
Konsekvenserna bedöms dock övervägande vara positiva i och med att området 
blir en attraktiv målpunkt i staden och Ölandskajens barriäreffekt minskas avsevärt, 
även om Barlastholmens koppling till tidigare hamnverksamhet inte blir lika tydlig.  
 

Grönstruktur 
Aktuell plan medför att Ölandshamnen genom utbyggnaden av kajpromenader och 
gångbro i hamnen blir mer tillgänglig och inbjudande för såväl flanerande Kalmar-
bor som turister och gästande båtar. Även omvandlingen av Ölandskajen till en mer 
stadsmässig, grönare gata med tydliga gångpassager mot Sylvanderparken, stat-
ionsområdet och stadskärnan bidrar i hög grad till att öka områdets attraktionskraft 
och förstärka områdets roll som en viktig del i det rekreations- och grönstråk som 
binder samman södra Kvarnholmen med hamnen och parkerna vid slottet. I kors-
ningen mellan Järnvägsgatan – Ölandskajen görs en mindre vägbräddning för att få 
plats med ett vänstersvängfält, vilket medför att GC-vägens sträckning ändras nå-
got. Detta innebär att en liten del av Sylvanderparken tas i anspråk, men intrånget 
bedöms som litet. Totalt bedöms planförslaget som mycket positivt för stadens 
grönstruktur och ligga i linje med intentionerna såväl i kommunens översiktsplane-
ring som i grönstrukturplanen (Kalmar kommun 2010, 2011a, 2012). Det kan även 
ses om ett första led i en framtida utveckling av Slottsfjärden som en mer publik 
plats med gångbro och bryggor med sittplatser m m.  
 
Utbyggnaden av universitetet integrerat med bibliotek, serveringar, turistbyrå etc 
innebär även att planområdet blir en tydligare plats dit människor har anledning att 
söka sig jämfört med idag. Därmed medför planen att området blir en viktig mål-
punkt i staden och att Ölandshamnen i större utsträckning än idag blir en del av 
stadskärnan. Planen bidrar även till att gästhamnen får en förbättrad och utökad 
service. Däremot är inte tanken att utöka antalet båtplatser. Det är dock viktigt att 
utformningen av planerad gångbro inte försvårar båtars passage till och från ham-
nen, det skulle istället minska hamnens attraktionskraft för båtturister.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget vara övervägande positivt för stadens grön-
struktur och friluftsliv. 
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Förslag till åtgärder 
• Vid utformning av gångbron bör den visuella kontakten med Kalmarsund 

behållas samtidigt som bron inte får försvåra passage för besökande båtar. 
• Det är viktigt att universitetets planerade, högsta byggnad utformas på så-

dant sätt att den inte konkurrerar utan samspelar med alternativt utgör en 
medveten kontrast mot stadens befintliga karaktärsbyggnader såsom slot-
tet, domkyrkan, ångkvarnen m fl.  

• Ölandskajen bör utformas som en grön stadsgata (eventuellt skyltad som 
gångfartsgata) med tydliga, säkra gångstråk, där övergången över Järn-
vägsgatan/Tjärhovsgatan blir särskilt betydelsefull. 

• Det är viktigt att den visuella kontakten från Kvarnholmen mot slottet bi-
behålls vid omvandlingen av Ölandskajen till en grön stadsmässig gata. 

 

 

 

 

 

Sammanfattande jämförelse 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Ölandshamnen är en viktig publik plats i Kalmar med gästhamn för fritidsbåtar, med 

Baronen i norr och universitetet, turistbyrån samt en marina i söder. Hamnen upplevs 
som närvarande i stadsbilden, vilket förstärks något av den visuella kontakten med 
Kalmarsund och Tjärhovet i öster och sydost. Planområdet gränsar i väster mot järn-
vägsspår, stationsområdet, parkering och gamla magasinsbyggnader, varifrån ut-
blicken mot Ölandshamnen domineras av trafikytor. Området binder ihop Slottet och 
Gamla staden med Kvarnholmen och den visuella kontakten är viktig för stadsbilden.  

• Planområdet saknar grönska, men vattenkontakten upplevs som en del av stadens 
grönstruktur. Visuell kontakt mot Kvarnholmen, stationsområdet samt Sylvanderpar-
ken, Slottsfjärden och Kalmar slott finns, men tydliga passager för gående och cyklis-
ter över Ölandskajen och Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan saknas. Dessa gator utgör en 
tydlig barriär för flanerande som rör sig från Kvarnholmen, via Ölandskajen och vidare 
mot slottet och angränsande parker. Söder om området ligger Sylvanderparken som r 
en länk mot Stadsparken. Stadsparken utgör en viktig del av stadens grönstruktur.  

• Inga åtgärder föreslås.  
• Om ingen utbyggnad sker bedöms planområdets nuvarande stadsbild bestå och bris-

ten på grönstruktur och passager över vägarna kvarstå. 
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Detaljplaneförslaget 
• Planförslaget bedöms ge övervägande positiva konsekvenser för såväl stadsbild som 

stadens grönstruktur och friluftsliv. Planen innebär att en betydligt högre, mer stads-
mässig och storskalig bebyggelse kommer att dominera ”stadsrummet” kring Ölands-
hamnen och utblicken mot öster. Bebyggelsens nya, höga stadsprofil kommer synas 
både när man rör sig i staden och närmar sig Kalmar från olika håll, men bedöms re-
lativt väl smälta in och tillföra stadsbilden en ny karaktärsbyggnad, utan att ”ta över” 
stadsbilden och förminska övriga stadssiluetters framträdande roll. Planområdet 
kommer tydligare att utgöra en del av staden med förstärkt koppling till Kvarnholmen 
och stationsområdet. Dock kommer hamnens stegvisa utveckling att bli svårare att ut-
läsa och den visuella kontakten mot Kalmar hamn och Tjärhovet minskar. Den visu-
ella kontakten från Kvarnholmen mot slottet är viktig att bevara.  

• Planområdet bedöms bli mer tillgängligt och utgöra en tydligare målpunkt i staden via 
planerad bebyggelse, kajpromenader, gångbro och omvandling av Ölandskajen till en 
stadsmässig gata med tydliga gångpassager mot Sylvanderparken, stationsområdet 
och stadskärnan. Rollen som en viktig del av ett rekreations- och grönstråk mellan 
södra Kvarnholmen via hamnen till parkerna vid slottet förstärks. Gästhamnen får en 
förbättrad och utökad service.  

13. Markförhållanden 
Nuvarande förhållanden 
Allmänt om topografi och jordlager 
Största delen av aktuellt område är utfyllt och huvuddelen av utfyllnaden har skett 
efter 1854. Generellt sett är området utfyllt med diverse massor, men det finns ing-
en dokumentation vad det gäller fyllnadsmassornas ursprung. I samband med geo-
tekniska undersökningar har avfallsrester, t ex tegel, påträffats. 
 
Inga geotekniska undersökningar har utförts i samband med upprättandet av denna 
MKB, men områdets geotekniska förhållanden beskrivs i flera geotekniska under-
sökningar utförda mellan åren 1969 och 2012 (K-Konsult.1969, J& W 1993, 1997, 
1999, 2000 a & b, WSP 2010c, 2013a, GMK Geo och Markkonsult 2012). Tidigare 
undersökningar omfattar planområdets sydvästra del, dvs där Sjöbefälsskolan och 
marinbiologiskt centrum ligger samt Kvarteret Matrosen väster därom. Inom ramen 
för planarbetet har även en geoteknisk undersökning gjorts för planområdets östra 
del, Barlastgatan och Ölandskajen (WSP 2013c).  
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Undersökningarna visar ganska samstämmigt att jordlagren överst utgörs av fyll-
ning av siltig sand med inslag av bl a slagg, organisk jord, träspån. Fyllningen har 
en mäktighet på ca 1-4,5 m som underlagras av växlande, lösa till medelfasta jord-
lager av silt, sand, lera, gyttja ned till ca 2,5-7,5 m under markytan. Dessa vilar i 
sin tur på fast lagrad friktionsjord i form av siltig, grusig sand och morän, figur 16.  

 
Figur 16: Geotekniska förhållanden utifrån befintliga geotekniska utredningar. Källa 
GMK Geo och Markkonsult 2012).  

Markytan inom kvarteret är plan och varierar mellan ca +2,2 m och +1,8 m. Mar-
ken inom planområdet utgörs till stora delar av hårdgjorda ytor och byggnader samt 
några gräsytor. Beträffande kajkonstruktionerna har inga uppgifter avseende kon-
struktion och kondition noterats. 
 
I enlighet med de rekommendationer som gavs i de geotekniska utredningarna har 
byggnaderna uppförts på stödpålar för att undvika att skadliga sättningar uppstår. 
Stödpålarna har stoppslagits i den underliggande moränen. Pålningen har försvårats 
på grund av hinder i marken i form av diverse konstruktioner, stockar m m i mar-
ken (WSP 2010c). I utredningarna föreslogs även att ledningar inom byggnader 
skulle gjutas in eller hängas upp i band av rostfritt stål, att byggnadsdelar under-
högsta högvattennivån utförs med vattentät konstruktion, att riskerna för rörelse-
skillnader i övergång mellan mark och hus beaktas med hjälp av teleskopiska an-
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ordningar samt att byggnader med källare ur geoteknisk synvinkel undviks. Inför 
utbyggnaden av marinbiologiskt centrum rekommenderades även länshåll-
ning/vattenavsänkning samt spont vid schaktning under vattennivån i Kalmarsund 
(J & W 1997). Vidare föreslogs att kompletterande geotekniska utredningar utförs 
för att ge detaljerade rekommendationer för lämpligt grundläggningssätt och övriga 
markarbeten. Några sådana detaljerade geotekniska utredningar har inte gjorts 
inom ramen av denna MKB.  

Markföroreningar 
Allmänt 
På Ölandskajen har ingen verksamhet som innebär risk för förorening identifierats.  
 
Den i planen föreslagna bebyggelsen är till största del placerad på ett utfyllnadsom-
råde där massornas ursprung är okänt. Den mesta utfyllnaden har skett efter år 
1854. Tidigare användes i många fall restprodukter från industriella verksamheter 
som utfyllnadsmassor. Generellt kan fyllnadsmassor potentiellt innehålla förore-
ningar av framför allt metaller, petroleumprodukter och PAH (polycykliska aroma-
tiska kolväten). I faktarutan nedan beskrivs olika begrepp gällande markföreningar. 

 
Ett områdes markanvändning styr de aktiviteter som antas förekomma inom aktuellt om-
råde och därmed vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning det förväntas ske. 
Markanvändningen påverkar även de krav som kan ställas på skydd av markmiljön inom 
området. Naturvårdsverkets generella riktvärden beaktar fyra skyddsobjekt: människor som 
vistas på området, markmiljön inom området, grundvatten samt ytvatten. Naturvårdsverkets 
generella riktvärden anger en nivå som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter vid ett flertal 
förorenade områden.  
I riktvärdesmodellen används två olika typer av markanvändning för beräkning av Natur-
vårdsverkets generella riktvärden: 
• Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvänd-

ning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. 
De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. KM gäller generellt 
för bostadsmark. 

• Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av markan-
vändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas vara perso-
ner som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vis-
tas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som 
är av betydelse vid mindre känslig markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd om 
200 m) samt ytvatten skyddas.  

(Naturvårdsverket, rapport 5976, sep 2009) 
Figur 17. Faktaruta Naturvårdsverkets riktvärden för förorenade markområden. 
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I genomförda utredningar avseende markmiljö har ett antal platser inom planområ-
det identifierats där det är ökad risk att påträffa markföroreningar, se figur 18: 

• I det sydöstra hörnet av Eldaren 6 (korsningen Barlastgatan-Stuvargatan) 
har det funnits 6 stycken cisterner ovan jord (WSP 2013a). Vad som har 
förvarats i dessa är inte klarlagt.  

• I det sydöstra hörnet av Eldaren 6 (korsningen Barlastgatan-Stuvargatan) 
har det funnits 6 stycken cisterner ovan jord (WSP 2013a). Vad som har 
förvarats i dessa är inte klarlagt.  

• I den nordöstra delen av Eldaren 1 (nuvarande Sjöfartshögskolan) har det 
tidigare funnits ett verkstadsområde mellan 1930-talet och mitten på 1990-
talet. Verksamheten bestod bl a av bilverkstad, smedja, snickarverkstad, 
plåtverkstad och en skyltverkstad. Inom området fanns också en drivme-
delsanläggning med två markförlagda tankar (bensin, diesel). Tankarna är 
enligt uppgift tömda och sandfyllda.  

• I del av Barlastgatan och angränsande parkeringsyta har det tidigare varit 
spårområde (WSP 2013a). Detta kan innebära risk för föroreningar av 
bland annat PAH:er, metaller och bekämpningsmedelsrester.  

• På den östra delen av Eldaren 1 har Kooperativa förbundet haft lagerlokal 
och kontor. Fastigheten inrymde ett pannrum och bränslerum. Exakt loka-
lisering av dessa rum är inte klarlagt. 

 
Figur 18. Planområdet (svart streckad linje) där särskilt riskfyllda områden är röd-
markerade.  

 

fd Spårområde 

fd Cisterner 

fd Verkstadsområde 
delvis sanerat 

fd pannrum och bränslerum 
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Figur 19. Röd markering visar punkter där halter över FA påträffats, orange marke-
ring visar punkter där halter över MKM påträffats och gul markering visar punkter 
där halter över KM påträffats.  

Genomförda markundersökningar 
Inga miljötekniska markundersökningar har utförts i samband med upprättandet av 
denna MKB. Ett flertal miljötekniska markundersökningar har utförts inom plan-
området (J&W 1999, J&W 2000a, J&W 2000b, J&W 2001, WSP 2002, WSP 2003, 
WSP 2013b). En sammanställning av dessa undersökningar redovisas nedan: 

• I den nordöstra delen av Eldaren 1 (nuvarande Sjöfartshögskolan) har 
PAH:er, metaller (framförallt bly) och oljeföroreningar i jord påträffats ned 
till ca 2 meter under markytan (J&W 2001, J&W 2000a & b). Inför sane-
ring togs platsspecifika riktvärden fram som efterbehandlingsmål. Området 
sanerades delvis år 2002 och ca 380 ton förorenade massor kördes till de-
poni. Vid saneringen omhändertogs inget förorenat vatten (WSP 2002, 
WSP 2003). 

• I före detta spårområde har höga halter av PAH:er, aromater och bensen 
påträffats på ca 1 meters djup (WSP 2013b). Halten av PAH-L (låg mole-
kylvikt) och PAH-M (medelhög molekylvikt) låg över riktvärdet för MKM 
(mindre känslig markanvändning) men under rekommenderad haltgräns för 
FA (farligt avfall). Halten av PAH-H (hög molekylvikt) låg över rekom-
menderad haltgräns för FA, se figur 19. Vidare låg halten av bly i nivå med 
riktvärdet för KM i en provpunkt på 0-0,5 meters djup. 

• Utanför de områden som redovisas i figur 18 har halter av PAH och bly 
över riktvärden för KM påträffats på 0,5-1 meters djup. Halter av PAH 
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över riktvärden för MKM och halter av aromater över riktvärdet för KM 
har påträffats på 0,3-0,7 meters djup, halter av bly över riktvärdet för 
MKM har påträffats på 2,5-2,9 meters djup, se figur 19. I dessa punkter har 
även halter av kvicksilver, barium, kadmium och zink över gällande rikt-
värden för KM påträffats. 

 
Figur 19. Röd markering visar punkter där halter över FA påträffats, orange marke-
ring visar punkter där halter över MKM påträffats och gul markering visar punkter 
där halter över KM påträffats.  

Genomförda vattenundersökningar 
Uppmätta grundvattennivåer ligger ca 1, 5 m-2 m under markytan. Vattenförhål-
landena inom området bedöms styras av vattenståndet i Kalmarsund, och vattenni-
vån i Kalmarsund bedöms fluktuera mellan högsta högvattenyta (HHW) +1,4 m 
och lägsta lågvattenyta (LLW) -0,8 m (J&W 2001).  
 
Vid miljötekniska markundersökningar inom kvarteret Eldaren 1 påträffades för-
höjda halter av arsenik och bly i grundvatten i ett grundvattenrör i den sydvästra 
delen (J&W 2000a). I den nordöstra delen påträffades inga förhöjda halter av me-
taller utan uppmätta halter låg i nivå med bakgrundshalterna. I båda vattenproverna 
analyserades även alifater och aromater men inga förhöjda halter påträffades.  
 
Tre grundvattenrör sattes våren 2013 (WSP 2013b) och analys av grundvatten ut-
fördes i samtliga rör. För föroreningar i grundvatten saknas svenska generella rikt-
värden. Vid jämförelse med Svenska Petroleumsinstitutets förslag på riktvärden för 
kolväten påvisades inga förhöjda halter av kolväten. På grund av att analyserna 
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gjorts med hjälp av screeninganalys är rapporteringsgränsen relativt hög. Metall-
halter i vatten har jämförts med holländska target- och intervention values. Dessa 
värden utgår från ett målsättningsvärde, target value, som är ett slags riktvärde för 
god status på marken (WSP 2013b). Alla tre grundvattenproverna innehöll en 
kromhalt över holländska riktvärden, två grundvattenprov innehöll en blyhalt över 
holländska riktvärden och ett grundvattenprov innehöll en kopparhalt över hol-
ländska riktvärden. I ett grundvattenprov påvisades en liten förhöjning av tetra-
klormetan (används bl a som avfettnings- och lösningsmedel).  

Konsekvenser 
Topografi och jordlager 
Enligt tidigare geotekniska utredningar finns risk för skadliga sättningar vid ökad 
belastning i området, och för att undvika detta har befintliga byggnader grundlagts 
med stödpålar.  
 
I den översiktliga geotekniska studie (WSP 2010c) som WSP tagit fram gavs ett an-
tal preliminära geotekniska synpunkter som underlag till det fortsatta planeringsar-
betet. Synpunkterna ska ses som preliminära då de är baserade på antaganden från 
tidigare inventeringar. Studien understryker behovet av ytterligare geotekniska 
undersökningar och utredningar samt inventering av befintliga anläggningars 
grundläggning i samband med fortsatt planarbete och vid detaljprojektering.  
 
För grundläggning av byggnader inom planområdet kommer troligen grundför-
stärkning i form av pålning att krävas. Pålningen kan försvåras genom tidigare an-
läggningar och att fyllningen kan innehålla block, varför borrad pålning kan 
komma att krävas i vissa delar. Laster från byggnadskonstruktioner skall nedföras 
till underliggande ursprungliga fasta jordlager av friktionsjord. 
 
Vid utförande av byggnad med källare ska högsta högvattenyta beaktas och utgöra 
underlag vid dimensionering av golv- och väggkonstruktioner. Denna typ av kon-
struktioner ska utföras i vattentätt utförande samt dimensioneras för vattentryck. 
 
Vid schaktningsarbete måste gamla grundkonstruktioner, block etc beaktas då 
dessa troligen kommer att försvåra schaktningsarbetena. Vid schaktning under fö-
rekommande vattenyta erfordras schaktning inom spont eller annan tätskärm. Inn-
anför sponten/tätskärmen utförs länshållning/grundvattensänkning. Arbeten under 
högsta högvattennivå bedöms vara vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken, 
vilka kräver anmälan alternativt tillstånd. 
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Inom planområdet finns befintliga byggnader, ledningar, kajer etc vilket noga 
måste beaktas vid val av grundläggningsmetod för planerade utbyggnader. Även 
val av pålmetod, spont och -packningsmetod m m måste hänsyn tas till omgivande 
anläggningar. 
 
Även enligt undersökningen av planområdets östra del, Barlastgatan och Ölandska-
jen (WSP 2013c), krävs kompletterande undersökningar och utredningar i samband 
med detaljprojekteringen av blivande byggnader och anläggningar samt för att ut-
reda områdets kajanläggningar. Enligt denna krävs troligen grundförstärkningsåt-
gärder, t ex pålning, för tyngre byggnader i huvuddelen av området, men i vissa de-
lar kan dock utskiftning av lös jord vara ett alternativ. Vid geotekniskt gynnsamma 
förhållanden kan det vara möjligt att grundlägga lättare byggnader direkt på befint-
lig fyllnadsjord. Även gator och hårdgjorda ytor kan troligen anläggas utan för-
stärkningsåtgärder medan grundförstärkning krävs för ledningar i lösa jordlager. 
Vidare bedöms viss uppfyllning av området krävas för att säkra det mot framtida 
vattenståndshöjningar. Detta ger ökade belastningar på jordlagren vilket kan ge 
upphov till vissa sättningar. 
 
Markföroreningar 
Inom området har förorenande verksamhet pågått och i samband med utbyggnaden 
av Sjöbefälsskolan genomfördes sanering till följd av påträffade markföroreningar. 
Förslag till platsspecifika riktvärden togs då fram (J&W 2001), vilka användes som 
efterbehandlingsmål vid sanering på nordöstra delen av Eldaren 1 (Sjöbefälssko-
lan). Saneringsåtgärder kan komma att krävas eftersom endast en del av fastigheten 
har sanerats. Vid eventuell byggnation i detta område kommer provtagning av 
urschaktade massor att behövas för borttransport och mottagning av massor vid 
lämplig mottagningsanläggning.  
 
Marken planeras för bl a universitetsändamål, vilket närmast är att tolka som MKM 
(mindre känslig markanvändning). Utifrån genomförda undersökningar i planom-
rådets sydöstra/sydvästra del kan konstateras att området hyser vissa föroreningar i 
marken som överskrider riktvärdet för MKM. Vid schaktarbeten i dessa områden 
kommer förorenade massor att genereras som ska omhändertas och transporteras 
till godkänd mottagningsanläggning. 
 
Tidigare framtagna platsspecifika riktvärdena (J&W2001), behöver ses över för att 
bedöma om de är applicerbara inom övriga delar av planområdet. Inför byggnation 
behöver områden saneras och ytterligare provtagning föreslås för att avgränsa för-
oreningarna. Om åtgärdsmålen efter sanering är MKM eller platsspecifika riktvär-
den bör utredas vidare. 
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Förhöjda halter av metaller har påträffats vid analys av grundvatten. Detta innebär 
att vid eventuella schaktarbeten bör beredskap finnas att ta hand om förorenat läns-
vatten.  
 
För att ge en fullständig bild av konsekvenserna för planerad utbyggnad till följd av 
befintliga markföroreningar krävs ytterligare provtagning och analyser enligt ne-
dan.  
 

Förslag till åtgärder 
• I det fortsatta planarbetet och i samband med detaljprojektering krävs ytterli-

gare geotekniska undersökningar/utredningar samt inventering av befintliga an-
läggningars grundläggning. 

• Byggnader med källare kan kräva golv- och väggkonstruktioner med vattentätt 
utförande. 

• Vid schaktning under förekommande vattenyta krävs spont eller annan tät-
skärm och innanför denna krävs länshållning/grundvattensänkning.  

• Vid val av grundläggningsmetod för planerade utbyggnader samt vid val av 
pålningsmetod, spont och packningsmetod etc krävs att hänsyn tas till befint-
liga byggnader, ledningar, kajer etc.  

• Föroreningarna förekommer ”fläckvis” och områden med konstaterade förore-
ningar bör utredas och avgränsas. 

• Provtagning av sediment bör utföras i anslutning till ny gångförbindelse över 
hamnbassängen samt nya bryggor.  

• Asfaltprovtagning har ej utförts. Inventering avseende asfalt och vid behov 
undersökning av eventuell förekomst av stenkolstjära genomförs. 

• Ytterligare vattenanalyser görs med avseende på metaller och PAH:er och då 
med lägre rapporteringsgräns. 

• Tetraklormetanhalten som påvisats i ett grundvattenprov bör utredas. 

• Vid byggnation av parkeringsgarage genereras mycket schaktmassor. In-
nan markarbeten påbörjas bör ytterligare provtagning utföras så att förore-
ningarnas utbredning är känd redan innan markarbetena påbörjas. 

 



 

  

2013-05-13, Reviderad 2013-10-02 
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för Kvarteret Eldaren 1 

och 6 samt del av Kvarnholmen 2:6, Kalmar kommun 
 

70 (92)

Sammanfattande jämförelse 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Områdets översta jordlager består av fyllning av siltig sand med inslag av bl a slagg, 

organisk jord och träspån. Den underlagras av lösa - medelfasta jordlager av silt, 
sand, lera och gyttja. Dessa vilar på fast lagrad friktionsjord i form av siltig, grusig 
sand och morän. Markytan inom området är plan med höjder på +1,8 m - + 2,2 m och 
utgörs av hårdgjorda ytor, byggnader och några gräsytor. Befintliga byggnaderna har 
grundlagts med stödpålar för att undvika sättningar. Åtgärder har även krävts för led-
ningar, byggnadsdelar under högsta högvattennivån etc för att minska eventuella 
skador. 

• Inom planområdet fanns tidigare ett verkstadsområde (bl a bilverkstad, smedja), ett 
spårområde och cisterner ovan jord. Verkstadsområdet sanerades delvis när Sjöbe-
fälsskolan byggdes. Området är förorenat av bl a metaller och PAH enligt genomförda 
markundersökningar. Föroreningarna ligger på olika djup och i f d spårområdet finns 
halter av PAH över rekommenderad haltgräns för farligt avfall.  

• En riskbedömning tas fram där områdets spridnings- och exponeringsförutsättningar 
ges som underlag för beslut om behov av ytterligare åtgärder i nuläget. 

• Om ingen utbyggnad sker bedöms planområdets geotekniska förhållanden bestå. En 
uppfyllnad av området kan krävas för att säkra det mot framtida vattenståndshöjning-
ar, vilket också kan ge upphov till vissa sättningar. 

Detaljplaneförslaget 
• Risk finns för skadliga sättningar vid ökad belastning i planområdet, varför byggnader 

och anläggningar kan kräva grundförstärkning genom pålning som för befintliga 
byggnader. Viss uppfyllning av området krävs för att säkra det mot framtida vatten-
ståndshöjningar, vilket kan ge vissa sättningar. Befintliga byggnader, ledningar, kajer 
etc måste noga beaktas vid val av grundläggningsmetod för utbyggnaderna. Vid 
schaktning under vattenytan krävs spont eller annan tätskärm och att länshållning/ 
grundvattensänkning utförs innanför sponten. Byggnader med källare kräver vatten-
tätt utförande och högsta högvattenyta ska utgöra dimensioneringsunderlag för golv- 
och väggkonstruktioner. Fler geotekniska utredningar krävs vid detaljprojektering.   

• Planförslaget innebär att stora mängder schaktmassor kommer att genereras. Ef-
tersom området är förorenat innebär det att provtagning av urschaktade massor 
kommer att behövas inför borttransport och mottagning av massor vid lämplig mot-
tagningsanläggning.  

• Planförslaget innebär positiva konsekvenser för markmiljön eftersom förorenad jord 
borttransporteras från området. 
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14. Vattenförhållanden 
Nuvarande förhållanden 
Befintliga ytvatten- och dagvattenförhållanden 
Planområdet är flackt och utgörs av kajer, hårdgjorda väg- och parkeringsytor, 
byggnader samt en hamnbassäng. Markytan inom planområdet varierar enligt 
grundkartan mellan ca +2,2 m och +1,2 m. Avrinningen från planområdet sker 
främst via befintliga dagvattenledningar som mynnar direkt ut i hamnbassängen 
och vidare ut i Kalmarsund. Det har inte gjorts någon utredning av dagvattenförhål-
landena i området, men dagvattnet från vissa hårdgjorda ytor släpps orenat ut i ha-
vet medan andra ytor leds via oljeavskiljare innan dagvattnet släpps ut. Viss avrin-
ning sker även direkt ned från kajytorna ned i hamnbassängen. Inom planområdet 
finns kommunala va-ledningar.  

 
Ölandshamnen är recipient för områdets dagvatten. 

Planområdet ligger inom ett litet avrinningsområde som utgörs av delar av Barlast-
holmen och Vedgårdsholmen samt av Ölandskajen och omgivande parkeringsytor. 
Området domineras av bebyggda och hårdgjorda ytor. Från avrinningsområdet till-
förs Kalmarsund såväl näringsämnen som föroreningar via dagvattnet. Kal-
marsunds vatten är påverkat av både övergödning och farliga ämnen. Dagvattnet är 
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en av källorna till detta. För att få en acceptabel kustvattenkvalitet är det mycket 
viktigt att dagvattnet renas.  
 
Enligt kommunens dagvattenpolicy (Kalmar kommun 2011b) är målet att dagvatt-
net ska ses som en resurs i planering, föroreningar ska förebyggas och begränsas 
vid källan, och dagvattenbelastningen på ledningssystem och recipienter ska mini-
meras vad gäller både föroreningar och flöden. Ambitionen är att så långt som möj-
ligt omhänderta dagvattnet lokalt (LOD), eftersträva öppen dagvattenhantering 
med trög avledning och rena dagvattnet vid behov. I vattenskyddsområden och i 
förorenade områden bör en riskbedömning göras innan LOD kan tillämpas. Om 
förhållandena i ett område inte tillåter LOD eller öppen dagvattenhantering kan av-
ledning till ledningsnätet få ske. Enligt dagvattenpolicyn ska en förstudie göras vid 
exploateringar för att klargöra förutsättningarna för framtida exploatering och dag-
vattenhantering med hänsyn till områdets förhållanden. Recipientens känslighet 
samt exploateringens påverkan på denna ska också beaktas. Utifrån förstudien ska 
sedan lämpliga principer för dagvattenhanteringen tas fram. 
 
Det finns en recipientkontroll för Kalmar läns kustvatten sedan 1984 som omfattar 
kontinuerlig kontroll av närsalts- och miljögiftsbelastning. Inom ramen för kon-
trollprogramet görs provtagningar av sediment, hydrografi, bottenvegetation, bot-
tenfauna, fiskebestånd, fiskhälsa samt undersökningar av miljögifter i blåmussla 
och blåstång. (Kalmar läns kustvattenkommitté 2011, 2010). Resultaten klassas uti-
från Naturvårdsverkets bedömningsgrunder där ekologisk status för ett vattenom-
råde anges i klasserna Hög, God, Måttlig; Otillfredsställande och Dålig. Enligt 
mätningarna är halterna av kväve och fosfor oönskat höga, i synnerhet fosfor. Lä-
nets samtliga kuststräckor är i behov av åtgärder. Enligt årsrapporten för 2010 var 
halterna av totalfosfor otillfredsställande med dåliga värden kring Kalmar och hal-
terna av totalkväve måttliga i Kalmarsund. Den ekologiska statusen för bottenvege-
tationen är överlag god eller hög med en positiv utveckling av tången och frodiga 
ålgräsängar i Kalmarsund ned till 5 m djup. Bottenfaunan har överlag god ekolo-
gisk status även om situationen för bottnarna har blivit något sämre de senaste 15-
20 åren med tecken på övergödning. Totala antalet fisk i fångsterna för kustfisk-
övervakningen är relativt oförändrat 1995-2010, men artsammansättningen har för-
ändrats med färre mört och gädda och mer björkna och sarv. 
 
Halterna av tungmetaller i både blåmussla och blåstång har en sjunkande trend och 
halterna av PAH:er är under detektionsgräns förutom för musslor i Oskarshamn 
(Linnéuniversitetet 2012). 
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Sedimenten i Kalmar läns kustvatten har generellt höga halter av arsenik, kad-
mium, koppar, kvicksilver, bly och zink. I Kalmar hamn har sedimenten starkt för-
höjda halter av koppar, zink och kadmium, medelhöga halter av bly och låga halter 
av kvicksilver och arsenik. Vissa av metallerna räknas som giftiga och är direkt 
skadliga för människor och djur, framförallt arsenik, kadmium och kvicksilver. 
Dock har halterna av dessa metaller minskat på många stationer i kustvattnet vilket 
tyder på att införda miljörestriktioner och krav på rening av avlopp, rökgaser etc 
har givit och ger effekt. Sedimenten visar även på svagt ökad övergödning med 
kväve och fosfor (Kalmar läns kustvattenkommitté 2009, 2010).  

Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för 
hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i 
övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller 
för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (mil-
jökvalitetsnormer). N v s Kalmarsunds kustvatten är en vattenförekomst som om-
fattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
 
Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten (Vattenmyndigheten 
2013) har N v s Kalmarsunds kustvatten måttlig ekologisk status, med målet att 
god ekologisk status ska uppnås till 2021. En av de främsta orsakerna till proble-
men är övergödning. De biologiska kvalitetsfaktorerna (makrofyter, bottenfauna) 
ger måttlig till god status, men näringsämnena ger en otillfredsställande status ba-
serat på en relativt hög belastning från land. Det anses som ekonomiskt orimligt 
och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå god ekolo-
gisk status 2015. Vattenmyndigheten har beslutat att ytvattenförekomster med 
övergödningsproblem som idag inte omfattas av ett åtgärdsprogram, får en tidsfrist 
till 2021 för att uppnå god ekologisk status. Den kemiska statusen för ytvatten (ex-
klusive kvicksilver) bedöms som god för N v s Kalmarsunds kustvatten, men risk 
finns att vattenförekomsten inte uppnår god kemisk status 2015 på grund av påver-
kan av metaller i blåmussla och sediment samt risk för påverkan av miljögifter, 
främst TBT.  
 

Översvämningsrisker  
Medelvattenståndet i Östersjön bestäms av hur högt vattenståndet är i Skagerak och 
Nordsjön samt av de rådande vindarna. Vattenförhållandena i aktuellt område styrs 
av vattenståndet i Kalmarsund. Med utgångspunkt från tillgängliga uppgifter be-
döms vattenståndet i Kalmarsund variera enligt tabell 9 nedan (WSP 2010c): 
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Tabell 9. Vattenstånd längs aktuell kuststräcka 
Högsta högvattenyta (HHW)  +1,4 m 

Normal högvattenyta 
(NHW)  

+0,7 m 

Normal vattenyta (NW)  ± 0 m 

Normal lågvattenyta (NLW)  -0,4 m 

Lägsta lågvattenyta (LLW)  -0,8 m 

Enligt klimatanalysen för Kalmar län (DHI 2010) förändras inte havsnivån nämn-
värt under den närmsta generationen. Däremot på lång sikt, successivt fram till år-
hundradets slut, bedömdes förändringen av medelvattennivån, dvs havsytans nor-
malläge, uppgå till 20-130 cm. Sedan dess har ny forskning kommit fram till att 
förändringen sker fortare än man tidigare trott och isavsmältningen finns nu med i 
beräkningarna. SMHI:s senaste uppgift är att havsnivån kommer att höjas med un-
gefär en meter till år 2100, dvs medelvattenståndet förväntas stiga med ca en meter 
på 100 års sikt. Tillfälliga toppar, så kallat högsta högvatten, är ca 1,5 meter över 
medelvattenstånd. Högsta högvatten vid SMHIs mätstationer i regionen har upp-
mätts till 136 cm över medelvattenstånd vid Ölands norra udde, 133 cm vid 
Kungsholmsfort och 100 cm i Oskarshamn.  
 
Kommunen beslutade i december 2010 att den lägsta färdiga golvnivån för ny be-
byggelse ska vara +2,5 m för att minska risken för översvämningar. I MKB:n till 
förslaget till översiktsplan (Kalmar kommun 2012) föreslås att nya utredningar görs 
för att fastställa eventuell ny säkerhetsnivå för byggnation utifrån de nya förutsätt-
ningarna i som ges i SMHI:s rapport om klimatförändringarna I denna förslås även 
att Länsstyrelsen samordnar och tar fram rekommendationer för en lägsta grund-
läggningsnivå utmed kusten då detta bedöms vara en regional och mellankommu-
nal fråga. 
 

Konsekvenser 
Befintliga ytvatten- och dagvattenförhållanden 
Planerad utbyggnad av undervisningslokaler, bibliotek, service, restauranger, un-
derjordiskt parkeringsgarage etc innebär att planområdet främst kommer utgöras av 
hårdgjorda ytor på samma sätt som idag. Utan renings- eller fördröjningsåtgärder 
innebär utbyggnaden sannolikt att såväl dagvattenmängderna som föroreningsbe-
lastningen på havet från planområdet är oförändrad eller till och med ökar något 
jämfört med idag. Utgångspunkten i planarbetet bör vara att tillkommande dagvat-
ten ska fördröjas inom planområdet.  
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Genom att använda olika LOD-tekniker kan dock såväl dagvattenmängder som 
föroreningsbelastning minskas väsentligt i samband med en utbyggnad. Dagvatten-
avledningen bör ske med ekologisk dagvattenhantering, bl a genom tillskapande av 
nya grönytor, plantering av träd, utnyttjande av vattengenomsläppliga beläggningar 
och gröna tak. Vidare bör man generellt eftersträva en öppen dagvattenhantering 
inom planområdet, dvs att dagvatten avleds öppet i diken, kanaler och rännor hellre 
än i slutna ledningar. Rätt utformat utgör dessutom ett system med öppen dagvat-
tenhantering en estetisk tillgång där dagvattnets väg till ån synliggörs.  
 
Dagvatten från tak, grönområden och kvartersmark utgör ett förhållandevis rent 
dagvatten och kan eventuellt avledas direkt till havet utan särskild rening, medan 
dagvatten från vägar och parkeringsytor bör genomgå någon form av rening innan 
det avleds, t ex via en oljeavskiljare. Ett alternativ till oljeavskiljare är att installera 
brunnsfilter i dagvattenbrunnarna. De brunnsfilter som finns på marknaden består 
vanligtvis av två delar: en del som renar dagvattnet genom ett filter som utgörs av 
en absorbent som binder föroreningar, och en del som består av filtrets behållare 
(filterinsatsen) vars konstruktion har en avgörande betydelse för om filtret sätter 
igen eller ej. Däremot bör dagvattnet från planerat underjordiskt parkeringsgarage 
ledas till spillvattennätet. 
 
Med ovan föreslagna åtgärder kommer dagvatten från planområdet fortsatt att in-
nehålla näringsämnen och olika typer av miljöskadliga ämnen som härstammar 
från t ex tak och vägbeläggning, bilavgaser, drivmedel, korrosion och däckslitage, 
men i minskad omfattning.  
 
Områdets naturliga förutsättningar för infiltration är relativt god då de övre jordlag-
ren består av siltig sand, men samtidigt finns det markföroreningar i området som 
härrör från tidigare hamnverksamhet m m vilket gör området mindre lämpligt för 
infiltration. Det bör dock vara möjligt att åstadkomma någon form av fördröjning 
genom anläggning av genomsläppliga markbeläggningar. Sådana åtgärder bidrar 
till en långtgående reduktion av omgivningspåverkan. Kalmarsund är närsaltspå-
verkat av jordbruk, enskilda avlopp, dagvatten från tätorter m m. Därmed kan man 
hävda att behovet av en god dagvattenrening i planområdet blir än viktigare för att 
förhindra att den redan dåliga föroreningssituationen i Kalmarsund försämras ytter-
ligare.  
 
I den fortsatta planprocessen krävs att en förstudie gällande dagvattenhanteringen 
inom planområdet tas fram i enlighet med kommunens dagvattenpolicy (Kalmar 
kommun 2011b). Detta för att klargöra förutsättningarna för framtida dagvattenhan-
tering. Även befintligt dagvattensystem bör ses över, och möjligheterna till ett visst 
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lokalt omhändertagande av dagvatten i åtminstone delar av planområdet bör utre-
das för att minska belastningen på recipienten.  
 
Under själva byggtiden kan dagvattenhanteringen medföra grumling ned till Kal-
marsund, varför denna bör iordningställas i ett inledande skede. Även de stabili-
tetsåtgärder etc som krävs vid en utbyggnad inom planområdet kan under själva 
byggtiden medföra både temporära och permanenta effekter på vattenmiljön i form 
av grumling vid schaktningsarbeten och viss risk för utsläpp av pH- påverkat vatten 
under nedborrning av kalkcementpelare. Skadeförebyggande åtgärder kan därmed 
komma att krävas för att minimera grumlingen.  
 
Om aktuellt planförslag medför arbeten i vatten, dvs i hamnbassäng eller i anslu-
tande kajer, kan det eventuellt behöva göras en sedimentundersökning för att säker-
ställa att arbetena inte medför att eventuella föroreningar i sedimenten virvlas upp 
och sprids.  
 

Miljökvalitetsnormer 
Planerade utbyggnader bedöms inte nämnvärt påverka miljökvalitetsnormerna för 
vattenkvalitet i N v s Kalmarsunds kustvatten. Dock medför utbyggnaden att för-
oreningsbelastningen minskar något från planområdet, vilket i viss mån kan bidra 
till att N v s Kalmarsunds kustvatten uppnår en god ekologisk status till år 2021. 
 

Översvämningsrisker  
Planområdet är flackt och risken för översvämningar är stor, vilket måste beaktas i 
det fortsatta planarbetet. För att undvika översvämningar ska en lägsta golvnivå på 
+2,5 m gälla inom planområdet i enlighet med kommunens rekommendationer. I 
det fortsatta planarbetet behöver dock konsekvenserna av översvämningar på såväl 
kort som lång sikt utredas.  
 

Förslag till åtgärder 
• En förstudie i enlighet med kommunens dagvattenpolicy gällande dagvatten-

hantering krävs i samband med det fortsatta planarbetet. 

• Befintligt dagvattensystem bör ses över för att undersöka om åtminstone delar 
av ledningssystemet kan kompletteras med olika LOD-tekniker. Sådana åtgär-
der är även positiva ur naturvårds- och landskapsbildssynpunkt. 

• Dagvattnet från väg- och parkeringsytor bör ledas genom oljeavskiljare. 

• Generellt bör en öppen dagvattenhantering eftersträvas inom planområdet, dvs 
att dagvatten avleds öppet i diken, kanaler och rännor hellre än i slutna led-
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ningar. Rätt utformat utgör detta en estetisk tillgång där dagvattnets väg till ån 
synliggörs. 

• Dagvattenavrinningen kan minimeras genom användande av genomsläppliga 
markbeläggningar och genom att behålla så mycket som möjligt av gräsytorna i 
området.  

• Översvämningsriskerna inom planområdet bör undersökas för att minimera 
konsekvenserna av framtida översvämningar. 

• Val av byggnadernas ytmaterial bör uppmärksammas i ett tidigt skede då detta 
påverkar dagvattnets karaktär. Särskilda lösningar för dagvattnets fördröj-
ning/transport från hustak kan skapas genom beläggning med grus och gräs. 

• Dagvattenanordningar bör – åtminstone i viss utsträckning – anläggas redan i 
byggskedet för att motverka belastning på Kalmarsund under byggtiden. 

• Om planförslaget medför arbeten i vatten bör en sedimentundersökning i 
hamnbassängen genomföras. 

Sammanfattande jämförelse 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Planområdet är flackt och utgörs av kajer, hårdgjorda väg- och parkeringsytor, bygg-

nader samt en hamnbassäng. Befintliga dagvattenförhållandena har inte utretts, men 
dagvattnet från vissa hårdgjorda ytor släpps orenat ut i havet medan andra ytor leds 
via oljeavskiljare innan dagvattnet släpps ut. Viss avrinning sker även direkt ned från 
kajytorna ned i hamnbassängen. Inom planområdet finns kommunala va-ledningar.  

• Halterna av kväve och fosfor är oönskat höga i Kalmarsund, i synnerhet gäller det fos-
for, och länets samtliga kuststräckor är i behov av åtgärder.  

• Sedimenten i Kalmar läns kustvatten har generellt höga metallhalter. I Kalmar hamn 
har sedimenten starkt förhöjda halter av koppar, zink och kadmium, medelhöga halter 
av bly och låga halter av kvicksilver och arsenik. Metallhalterna har minskat vilket ty-
der på att införda miljörestriktioner och krav på rening av avlopp, rökgaser etc har givit 
och ger effekt. Sedimenten visar på svagt ökad övergödning med kväve och fosfor.  

• Ytvattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten har måttlig ekologisk status. En 
av de främsta orsakerna till problemet är övergödning. Den kemiska statusen för yt-
vatten (exklusive kvicksilver) bedöms som god för N v s Kalmarsunds kustvatten. 

• Havsnivån förändras inte nämnvärt under den närmsta generationen. Men på lång 
sikt, till år 2100, bedöms havsnivån höjas med ungefär en meter.  

• Inga åtgärder föreslås.  
• Om ingen utbyggnad sker bedöms områdets vattenförhållanden bestå. Till följd av 

framtida vattenståndshöjningar kan åtgärder för att säkra befintliga byggnader etc 
komma att krävas. 
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Detaljplaneförslaget 
• Planerad utbyggnad innebär att området främst kommer att utgöras av hårdgjorda 

ytor på samma sätt som idag. Under förutsättning att LOD-teknik utnyttjas kan dock 
såväl dagvattenmängder som föroreningsbelastning minskas väsentligt i samband 
med en utbyggnad. Befintligt dagvattensystem bör ses över för att ytterligare minska 
dagvattenbelastningen. Planerade utbyggnader ska anslutas till det befintliga kom-
munala va-nätet. Risken för översvämningar är stor inom planområdet, vilket måste 
beaktas i fortsatt planarbete. En förstudie enligt kommunens dagvattenpolicy krävs i 
det fortsatta planarbetet. Planerade utbyggnader bedöms inte nämnvärt påverka mil-
jökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Kalmarsund. För att undvika översvämningar 
ska en lägsta golvnivå på +2,5 m gälla inom planområdet i enlighet med kommunens 
rekommendationer. 

 

15. Naturresurser 
De naturresurser som behandlas här är främst sådana som kan bedömas som miljö- 
och bevarandeintressen enligt 3, 4 och 7 kap miljöbalken (MB). 
 

Nuvarande förhållanden 
Delar av planområdet ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården (Kalmar H 
48) enligt 3 kap 3 § MB. Enligt denna paragraf ska områden som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras natur- och/eller kulturvärden eller med hänsyn 
till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada na-
tur- eller kulturmiljön. 
 
Vidare föreslogs Kalmar hamn som ett riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap 8 § 
MB av Trafikverket vid dess översyn av riksintressen för trafikslagens anläggning-
ar 2010. Länsstyrelsen angav i sitt remissvar att utpekade riksintressen för trafik-
slagens anläggningar i Kalmar län kan anses rimliga, detta inkluderade Kalmar 
Hamn. I Trafikverkets översyn av utpekande av hamn som riksintresse angavs som 
kriterium att hamnen ska omsätta en godsmängd överstigande 100 000 ton per år 
eller 200 000 passagerare per år över en femårsperiod. Kalmar Hamn har tillstånd 
att hantera 1 200 000 ton gods per år, förutom godshanteringen i oljehamnen 
(Länsstyrelsen 2009). Områden som är av riksintresse för anläggningar (till exem-
pel hamnar) ska enligt miljöbalken 3 kap 8 § skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 
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Även Södra vägen och järnvägen utgör riksintressen för kommunikationer till följd 
av transporterna till och från Kalmar hamn enligt 3 kap 8 § MB.  
 
Enligt framtagen värdebeskrivning (Sweco 2013) fyller Kalmar hamn ett viktigt 
regionalt behov för många av de godstyper som passerar hamnen. Idag finns det 
ingen annan hamn som helt och hållet skulle kunna ta över den verksamhet som 
finns i Kalmar. En del av det gods som går via Kalmar hamn är lågvärdigt gods där 
transportkostnaderna står för en stor del av produktens värde. För denna typ av 
gods är närhet till en hamn mycket viktig för att varorna ska bli konkurrenskraftiga. 
Kalmar hamn har således ett särskilt stort värde för företag inom skogs- och jord-
bruksindustrin som är belägna inom 5–10 mils radie från Kalmar. Denna typ av fö-
retag står dessutom för en stor del av näringslivet i Kalmar län. Oljehamnen i Kal-
mar är också den av högt värde för stora delar av Kalmar län, då den förser detta 
geografiska område med olika typer av bränslen.  
 
Planområdet omfattas i dagsläget inte av strandskydd enligt 7 kap 13-14 §§ MB då 
detta är upphävt i gällande detaljplaner. Strandskyddet återinträder dock i samband 
med en planändring, varför ett nytt upphävande krävs för den nya detaljplanen.  
 
Om aktuell detaljplan innebär arbeten i vatten, t ex vid ombyggnad av kajer, fler pi-
rar, eventuella stabilitetsåtgärder etc, kräver detta anmälan eller tillstånd för vatten-
verksamhet enligt 11 kap MB.  
 

Konsekvenser 
En utbyggnad inom planområdet kan innebära en viss konflikt med riksintresset för 
kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § MB. I värdebeskrivningen av riksintresset 
nämns Kalmar som en av Sveriges viktigaste sjö- och stapelstäder med omfattande 
handel med utlandet och de andra svenska kuststäderna. Detta har avsatt spår i 
handelsgårdar och butiker, hamnanläggningar och kajer. Utbyggnaden kan därmed 
innebära att de kulturhistoriska värden som finns i Ölandshamnen i viss mån på-
verkas negativt. 
 
Enligt miljöbalken 3 kap 8 § ska områden av riksintresse för hamnanläggningar 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utnyttjandet av anläggningen. 
Detta är en ”låg” juridisk nivå, dvs det behöver inte vara en betydande påverkan på 
driften för att verksamheter inte ska tillåtas inom influensområdet. Inte heller så-
dant som kan försvåra utnyttjandet av hamnen vid en framtida utveckling tillåts. 
Aktuellt planområde ligger inom hamnens influensområde och enligt den utredning 
som gjorts gällande utbyggnadens påverkan på hamnen (WSP 2010a) bedöms före-
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slagen utbyggnad av nya universitetslokaler utgöra en åtgärd som påtagligt kan för-
svåra utnyttjandet av hamnen. Det ligger redan idag liknande verksamheter inom 
hamnens influensområde, men dessa tillkom innan hamnen föreslogs som riksin-
tresse. Bedömningen är gjord utifrån den störningssituation som hamnens nuva-
rande och planerade verksamhet medför, utan hänsyn till om hamnen klarar sina 
villkor idag. Eftersom bostäder och utbildningslokaler ligger i anslutning till plane-
rad universitetsutbyggnad är sannolikheten stor att nuvarande verksamheter i dags-
läget störs eller kommer att störas på ungefär samma sätt som planerade. Tillsyns-
myndigheten kan därför komma att kräva att hamnen vidtar åtgärder och begränsar 
verksamheten, oavsett om planerad nyetablering genomförs eller inte.  
 
I värdebeskrivningen för Kalmar Hamn (Sweco 2013) görs en annan bedömning. 
Enligt denna är det är möjligt att kombinera hamnens verksamhet med en växande 
stad. Eventuell ny verksamhet måste dock ta hänsyn till de influensområden som 
hamnens verksamhet innebär. Vidare måste ny bebyggelse i närheten av hamnen 
dimensioneras efter den volym som hamnens miljötillstånd bygger på. I bedöm-
ningen förutspås dock att hamnens godsverksamhet inte har någon framtid söder 
om Barlastvägen, och att flisningen som utgör det största miljöproblemet med 
myckethöga bullernivåer bör flyttas till annan plats. Influensområdet bestäms dels 
av hamnens fysiska utbredning dels av restriktioner till följd av miljöstörningar 
som buller, vibrationer och luftföroreningar samt de risk- och säkerhetsaspekter 
som är kopplade till hamnverksamheten och till transporterna till och från hamnen. 
Det är viktigt att bullerförhållanden, luftkvalitet etc uppmärksammas om ny be-
byggelse planeras i anslutning till befintliga hamndelar så att lämpliga miljöförhål-
landen garanteras genom bl a lämpliga skyddsavstånd. Härutöver måste de risk- 
och säkerhetsaspekter som är kopplade till hamnverksamheten och transporterna av 
farligt gods till och från hamnen beaktas. En förutsättning för att verksamheten i 
hamnen ska kunna fortgå är att transporterna till och från hamnområdet kan ske på 
ett godtagbart sett, detta måste ett planförslag för det aktuella området utgå från.  
 
I samband med ett möte med verksamhetsutövarna i Kalmar Hamn 2013-04-03 ut-
tryckte dessa en oro över att planerad utbyggnad av Linnéuniversitetet medför att 
hamnens miljöförutsättningar påverkas negativt och att framkomligheten för trans-
porter av farligt gods försämras. Verksamhetsutövarna uttryckte starka tvivel på 
kommunens försäkran att planerad utbyggnad kan ske utan negativa konsekvenser 
för hamnens verksamheter. Detta är viktigt att hantera i den fortsatta planproces-
sen.  
 
Aktuellt planförslag bedöms kunna innebära en konflikt med riksintresset Södra 
vägen och järnvägen främst genom planerat gångstråk mellan Ölandskajen och Sy-
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landerparken som föreslås korsa både vägen och järnvägen. Detta kräver skyddsåt-
gärder som kan påverka riksintresset och tillgängligheten till verksamheterna i 
hamnen. Oavsett om planerad nyetablering genomförs eller inte, kan dock till-
synsmyndigheten kräva att hamnen vidtar skyddsåtgärder kring vägen.  
 
Då strandskyddet återinträder vid planändringar, krävs ett upphävande av strand-
skyddet enligt 7 kap 18 MB för aktuell detaljplan. 
 
Eventuella arbeten i vatten till följd av aktuellt planförslag kräver anmälan eller 
tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap MB.  
 
 
 
 
Sammanfattande jämförelse 
Nuläge och framtida nollalternativ 
• Delar av planområdet ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården (Kalmar H 48) 

enligt 3 kap 3 § MB.  
• Kalmar hamn har föreslagits som ett riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap 8 § MB av 

Trafikverket vid en översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar 2010. Om-
råden som är av riksintresse för anläggningar (till exempel hamnar) ska enligt miljö-
balken 3 kap 8 § skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådana anläggningar. Störningar förekommer idag från hamnen på 
befintliga verksamheter, varför konflikter redan finns.  

• Även Södra vägen och järnvägen utgör ett riksintressen för kommunikationer till följd 
av transporter till och från Kalmar hamn enligt 3 kap 8 § MB. Dagens risksituation 
kring aktuell väg- och järnvägsträcka är sådan att tillsynsmyndigheten kan kräva att 
skyddsåtgärder ska genomföras. 

• Enligt framtagen värdebeskrivning fyller Kalmar hamn ett viktigt regionalt behov för 
många av de godstyper som passerar hamnen. Idag finns det ingen annan hamn som 
helt och hållet skulle kunna ta över den verksamhet som finns i Kalmar. Kalmar hamn 
har ett särskilt stort värde för företag inom skogs- och jordbruksindustrin inom 5 – 10 
mils radie från Kalmar. Oljehamnen i Kalmar är också den av högt värde för stora de-
lar av Kalmar län, då den förser detta geografiska område med olika typer av bräns-
len.  

• Planområdet omfattas i dagsläget inte av strandskydd enligt 7 kap 13-14 §§ MB. 
Strandskyddet återinträder dock i samband med en planändring, varför en ny dispens 
krävs för den nya detaljplanen.  

• Ett framtida nollalternativ innebär ingen ändring av nuvarande förhållanden.  
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Detaljplaneförslaget 
• En utbyggnad inom planområdet kan innebära en viss konflikt med riksintresset för 

kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § MB genom att områdets kulturhistoriska värden i 
viss mån kan påverkas negativt. 

• Planerad utbyggnad kan anses vara en åtgärd som påtagligt försvårar utnyttjandet av 
hamnen i egenskap av ett riksintresse för hamnanläggningar (3 kap 8 § MB) utifrån 
den störningssituation som hamnens nuvarande och planerade verksamhet medför. 
Redan idag förekommer dock störningar på nuvarande verksamheter av samma slag 
som på planerade verksamheter. Därmed kan man hävda att en konflikt finns oavsett 
om planerad nyetablering genomförs eller inte i och med att tillsynsmyndigheten kan 
kräva att villkoren i gällande miljötillstånd följs.  

• Aktuellt planförslag innebär även en konflikt med Södra vägen och järnvägen i egen-
skap av ett riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 § MB) genom planerat gångs-
tråk över aktuellt vägsträcka och järnvägen. Detta kräver skyddsåtgärder som kan 
påverka riksintresset och tillgängligheten till verksamheterna i hamnen. Dagens risksi-
tuation kring aktuell väg- och järnvägsträcka är dock sådan att tillsynsmyndigheten 
kan kräva att skyddsåtgärder ska genomföras oavsett om planerad nyetablering ge-
nomförs eller inte. 

• Planförslaget kräver ett upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18 MB och even-
tuella arbeten i vatten kräver anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 
kap MB.  

 

16. Övriga miljöfrågor 
I detta kapitel behandlas översiktligt naturmiljö. Övriga miljöfrågor bedöms inte 
beröras i någon större utsträckning 
 

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden 
Aktuellt område utgörs främst av byggnader och hårdgjorda ytor och hyser i prin-
cip inga grönytor alls. Det gränsar dock till Sylvanderparken i söder. Ibland kan 
hamnmiljöer som denna hysa en del intressanta arter, men enligt befintligt under-
lagsmaterial finns inga dokumenterade naturvärden inom aktuellt område. Det 
finns inte heller några dokumenterade fynd av skyddade och skyddsvärda arter i el-
ler i anslutning till aktuellt område (Kalmar kommun 1997, Länsstyrelsen 2013, 
Artportalen 2013, Skogsstyrelsen 2013, ArtDatabanken 2000, Gärdenfors, U, 
2010). Vid det översiktliga fältbesöket påträffades inte heller några skyddade eller 
skyddsvärda arter. Detta kan delvis bero på tidpunkten på året (februari) och det 
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faktum att ett enstaka fältbesök inte kan ge en heltäckande bild av vilka skyddade 
arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, signalarter och i övrigt skydds-
värda arter, som förekommer i ett område. De fynd som görs och de naturtyper som 
finns representerade kan dock ge en vägledning om hur naturvärdena skall bedö-
mas.  
 
Aktuellt planområde utgörs av hårdgjorda ytor och byggnader i tätbebyggt område 
och har bedömts tillhöra kategori E: ”Övriga naturområden” enligt den värdepyra-
mid som utvecklats av Norconsult AB (se bilaga 1). Bedömningen grundar sig på 
tidigare dokumenterade naturvärden och fältbesök.  
 

Konsekvenser 
Aktuellt planförslag kan medföra att planområdet tillförs vissa grönytor, t ex i an-
slutning till Ölandskajen och parkeringar samt på innegårdar. Planen bedöms dock 
inte påverka några höga naturvärden, och även om det är positivt att det tillförs 
vissa grönytor bedöms inte områdets begränsade naturvärden påverkas nämnvärt.  
 

17. Påverkan under byggtiden 
Under byggtiden kommer olika aktiviteter att ge upphov till störningar som är till-
fälliga. Dessa kan pågå under en kortare eller längre tid men är övergående. Exem-
pel på störningar är buller, vibrationer och damning i samband med rivning av be-
fintliga byggnader och markanläggningar, grundförstärkningsarbeten och transpor-
ter. Läckage av oljeprodukter från arbetsmaskiner kan liksom slam i länsvattnet 
medföra föroreningar av avrinnande vatten till Kalmarsund.  
De markföroreningar som påträffats inom planområdet innebär att det krävs speci-
ellt omhändertagande av förorenade massor eller någon form av saneringsåtgärder.  
I syfte att uppnå acceptabla miljöförhållanden under byggtiden kommer generellt 
för byggnadsarbetena miljömål och krav på störningsbegränsningar att ställas upp 
och vara styrande för entreprenörerna. Beträffande buller gäller ”Naturvårdsverkets 
allmänna råd om buller från byggplatser” (NFS 2004:15). De last- och arbetsfordon 
som används måste uppfylla miljökrav för buller, luftföroreningar, däck och 
smörjmedel. En åtgärdsplan för läckage av t ex oljor bör finnas. Eventuellt er-
fordras även rening av länsvattnet. 
 
Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna under byggtiden bli måttliga. Stör-
ningar på mark, vatten och för boende kommer dock inte helt att kunna undvikas.  
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18. Miljökvalitetsmål 
Detaljplanen har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen be-
slutat skall utgöra utgångspunkt för samhällets miljöarbete (se tabell 10). Kalmar 
län har även tagit fram regionala miljömål som utgör regionala anpassningar av de 
nationella miljömålen. De miljökvalitetsmål som utifrån detaljplanens och MKB:ns 
innehåll bedöms vara relevanta att bedöma detaljplanen i förhållande till är: 1. Be-
gränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö, 10. Hav i balans samt le-
vande kust och skärgård samt 15. God bebyggd miljö.  

Tabell 10. De nationella miljökvalitetsmålen. 
Nationella miljökvalitetsmål 
1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet 
2. Frisk luft 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 
3. Bara naturlig försurning 11. Myllrande våtmarker 
4. Giftfri miljö 12. Levande skogar 
5. Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap 
6. Säker strålmiljö 14. Storslagen fjällmiljö 
7. Ingen övergödning 15. God bebyggd miljö 
8. Levande sjöar och vatten-
drag 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

En bedömning av hur detaljplanens genomförande påverkar miljökvalitetsmålen 
görs i tabell 11. 

Tabell 11. Bedömning av relevanta miljömål och hur de påverkas av detaljplanen. 
Miljökvalitetsmål Planens lo-

kala miljöpå-
verkan* 

Riktning från (-) eller mot (+) 
miljökvalitetsmålet 

1. Begränsad klimatpåverkan Liten-måttlig + 
2. Frisk luft Liten-måttlig ± 
4. Giftfri miljö Liten-måttlig ± 
10. Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

Liten-måttlig + 

16. God bebyggd miljö Stor  ± 
* Bedömningen av miljöpåverkan är gjord i en tregradig skala: liten, måttlig, stor. Bedöm-
ningen förhåller sig främst till det lokalt begränsade planområdet och dess närmaste omgiv-
ning. Vad gäller planens effekter i relation till respektive miljökvalitetsmål innebär minus-
tecken att planens genomförande medverkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken 
att det blir lättare. 
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Följande kommentarer kan göras angående bedömningarna som gjorts i tabell 11: 

1. Begränsad klimatpåverkan 
Detaljplanens påverkan på klimatet beror främst på utsläpp från trafiken. Koncent-
rationen av universitetsanläggningarna till en plats nära resecentrum, centralt i sta-
den, medför att fler av de anställda och studerande kommer att välja kollektiva 
färdmedel eller gå och cykla. Även de sänkta hastigheterna kring planområdet 
medverkar till minskade utsläpp av klimatgaser.  

2. Frisk luft 
Samma resonemang kan föras som för målet Begränsad klimatpåverkan. 

4.Giftfri miljö 
Aktuellt område utgör en gammal hamnmiljö där det finns en del markföroreningar 
form av främst PAH:er och metaller (framförallt bly). Delar av planområdet är sa-
nerat och planerad utbyggnad kan medföra att ytterligare saneringar krävs i områ-
det, vilket kommer att bidra till att förbättra situationen och därmed bidra till ett 
uppfyllande av miljömålet. Planen innebär sannolikt en förbättrad dagvattenhante-
ring genom de befintliga ledningar som orenat släpper ut dagvattnet i havet ersätts 
med ett dagvattensystem som fördröjer och renar vattnet innan det släpps ut.   

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Planen ger upphov till en minskad dagvattenmängd och föroreningsbelastning och 
kan därmed bidra något till att minska övergödningen av Kalmarsund. Samtidigt 
berör planen endast en mycket begränsad del av sundets avrinningsområde, varför 
situationen i recipienten Kalmarsund inte förändras nämnvärt. 

15. God bebyggd miljö 
Aktuell plan innebär att centralt belägna delar av Kalmar stad förtätas med under-
visningslokaler, verksamheter och service samtidigt som åtgärder vidtas för att få 
området mer stadsmässigt och tillgängligt för allmänheten. Detta bidrar till att 
skapa en allsidig användning av området jämfört med idag, vilket bedöms vara ut-
tryck för en god bebyggd miljö. Samtidigt innebär ett ökat utnyttjande av området 
kring Ölandshamnen en konflikt med den intilliggande verksamheten i Kalmar 
Hamn främst genom de risker med  transporter med farligt gods som hamnverk-
samheten ger upphov till, och förslagna skyddsåtgärder är därför angelägna.  
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19. Uppföljning 
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken skall en redogörelse göras för de åtgärder som plane-
ras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genom-
förandet av planen medför. Den miljöpåverkan som uppstår bedöms främst beröra 
buller, risker, markföroreningar och dagvattenhantering i samband med anlägg-
ningsarbetena. Kontroll och uppföljning bör ske för att kontrollera att arbetena ut-
förs på ett så miljömässigt och ekologiskt anpassat sätt som möjligt.  
• Eventuellt behöver ett miljökontrollprogram tas fram för att ha kontroll såväl 

under arbetets gång som efter arbetenas färdigställande av t ex hantering av 
byggdagvatten och dagvatten. Justeringar ska kunna ske vid behov. 

• Kontroll av miljöhänsyn och miljöskyddsrutiner, t ex gällande hantering av 
maskiner, material och produkter i samband med arbeten med tanke på närhet-
en till Kalmarsund. 

• Inget utsläpp till Kalmarsund bör ske av orenat byggdagvatten.  

• Eventuell provtagning av jordmassor med avseende på föroreningsinnehåll un-
der entreprenaden skall dokumenteras och vid behov redovisas för tillsyns-
myndigheten.  
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A.	 Områden	Av	nAtiOnellt	eller	internAtiOnellt	värde	för	nAturvården
Områden angivna som riksintresse för naturvården enligt beslut av Naturvårdsverket. Riksintressena behandlas i 3 kap 6 § 
miljöbalken (MB). Vissa områden är av nationellt och internationellt intresse som konventionsområde för våtmarker 
(CW-områden, Ramsarkonentionen) och/eller Natura 2000-områden enligt EU:s art- och habitatdirektiv respektive fågel-
direktiv.

Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ofta är stora kan dock graden av allvarlighet 
av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

B.	 regiOnAlt	värdefullA	nAturOmråden
Omfattar regionalt värdefulla områden enligt de länsvisa naturvårdsplaner som olika länsstyrelser eller kommunalförbund 
utarbetat. Grovt sett omfattas värdeklass 1-3. Vidare bör i de flesta fall områden enligt naturtypsinventeringar av 
ädellövskogar, ängs- och hagmarker, våtmarker och grusförekomster (grovt sett värdeklass 1-2) liksom områden med 
rödlistade djur- och växtarter, hotkategori CR, EN och VU ingå. Hela eller delar av områdena får anses vara ”ekologiskt 
särskilt känsliga områden” enligt MB. Områdena omfattas i stort av 3 kap 3 och 6 §§ MB.

Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ibland är stora kan dock graden av allvarlig-
het av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

C.	 Områden	med	större	lOkAlA	nAturvärden
Områden enligt kommunala naturvårdsprogram, områden enligt naturtypsinventeringar av ädellövskogar, ängs- och 
hagmarker, våtmarker m m (grovt sett värdeklass 3-4). Vidare ingår sådana arealmässigt mindre områden som kan klassas 
som nyckelbiotoper och sådana som hyser rödlistade djur och växter, hotkategori NT. Områdena kan tillhöra kategorin 
”ekologiskt särskilt känsliga områden” och omfattas då av 3 kap 3 § MB.

Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör undvikas.

d.	 övrigA	Områden	med	lOkAlA	nAturvärden
Omfattar områden med lokala naturvärden. Detta omfattar t ex restbiotoper i odlingslandskapet, skogsbestånd med 
intressanta karaktärer såsom större lövinslag, viss trädkontinuitet etc. I vissa fall kan områdena utgöra skyddszoner eller 
spridningszoner till värdefullare naturområden. Punktobjekt som äldre grova träd kan ingå liksom vissa vattenmiljöer och i 
övrigt intressanta naturtyper eller lokaler med mindre vanliga växter och djur som inte inryms under kategori A-C.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör så långt möjligt undvikas. I många fall bör det vara möjligt att spara områdena inom ramen 
för en exploatering eller verksamhet.

e.	 övrigA	nAturOmråden
Områden som inte innehåller några stora specifika naturvärden utöver de värden som vardagsnaturen i sig representerar. 
Den arealmässigt största delen av naturmarken i landskapet ingår i denna kategori. Mindre inslag av intressanta naturkvali-
teter kan dock finnas även här. Naturvärdena kan också öka med tiden.

Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena ger mindre allvarliga effekter från naturvårdssynpunkt så länge det inte rör sig om exploatering av 
omfattande ytor. En exploatering kan också begränsa den framtida potentialen hos ett områdes naturvärden. En avvägning 
får göras gentemot andra intressen.

värdepyramid	för	bedömning	av	naturvärden
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